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المترجرمقدمة

الرحيمالرحمناللهبسم

النبىمحمدسيدنا،المرسلينأشرفعلوالسلاموالصلاة،العالمينربدثهالحمد

الدين.يومإلىوالتابعينوصحبهآلهوعل،الأمينالصادقالعربىالأمى

وبعد..

المادية،الناحيةمن،الوسطىالعصورفىالإسلاميةالعربيةالحضارةقامتفقد

الطبيعيةالثرواتعلواعتمدت،القديمةالحضاراتإنجازاتمنإليهاوصلماعلى

،الجنوبإلىالشمالومن،الغربإلىالشرقمنالممتدةرقعتهابهاامتلأتالتى

النهرين،بينماوبلاد،والصينالهند،حضاراتيتوسطالأرضمنموقعفى

تكنلمالكثيرةوالثقافيةالطبيعيةالمواردهذهلكنوروما،ومصر،،واليونان،وفارس

ىأتحققهمالممتلازمينودواقاانتشازاتحقق،الزمانذلكفىزاهرةحضارةلتقيم

النافعالعلمطلبجعلالذىالحنيفالإسلامبتعاليمالعمللولا،أخرىحضارة

اللغةوواكبت.أجمعينالناسلخيرالأداءواجبةفريضةالأرضعلىالحياةواعمار

تركهماوحفظت،الإنسانيةلتراثصدرهاوفتحت،الإسلاميةالنهضةحركةالعربية

وأداتهالسليمالفكرمنهجعلىالعثورمنالإسلاميةالعقليةوتمكنت،الأقدمون

العلوممنالكثيرويستحدثواويطوروا،يبدعوا،أنالمسلمونواستطاع،الصحيحة

.اليومثمارهاالبشريةتجنىالتىوالتقنيات

رسالةونشروالتقنى،العلمىالتقدمحركةدفعفىرئيسدورللترجمةوكان

استرعتومصر،فارسفىالعرباستقرأنفيوم.العلمعلىالقائمالحضارىالتنوير

يفيدواأنوحاولوا،والإسكندرية،وحرانجنديسابور،فىعلميةحركاتأنظارهم
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بترجمةتعنىعلميةمؤسسةأوللتكوناالحكمة"دارالرشيدأنشأأنويوممنها.

الحكمةأبيت9وأنثحأبعدهالمأمونجاء،العربيةإلىوالفارسيةاليونانيةالكتبأمهات

النصفحتىفعالاتأثيرهاظلالتىبغدادلمدرسةالأسا.سحجربمنزلةكانالذى

علىوالتعريبالزجمةحركةاتسعتثم،الميلادىع!ضرالخامسالقرنمنالثانى

الثقافاتلتكاملرائذاأنموذخاحققت،هائلةحضاريةنقلةثمرتهافكانت،نطاق

حدودإلى،الغربفىالأطلسىالمحيطمنالممتدالواقعأرضعلىالإيجابىوحوارها

الجتوب،فىالنيلشلالاتأعالىإلىالشمالفىخوارزمبحرومن،الشرقفىالصين

.آنذاكالأرضمنالمعمورالجزءجليعدلوذلك

بعدةأمريكاشواطئعل"كولمبوس9عيونتقعأنقبلوالمسلمينللعربهذاتم

كولمبسبهاحلمالتىالأرضإلىيصلأنجاماأدى"فاسكويسشطيعأنوقبل،قرون

خبرةلهكانتماجد"،بن)أحمداسمهعربىمرشدالأخيرلهذاوكان.عديدةبقرون

..الجديدةالدنياإلىالأوربىالرحالةيقودأنبمهارتهفاستطاع،البحريةبالملاحة

والحيويةوالجيولوجيةالجغرافيةبجوانبهاوالمحيطاتالبحارعلوموكانت

الأسطولوكان،أصيلةإسلاميةعربيةعلوماكلها،والملاحيةوالمناخيةوالفلكية

إسبانياساحلمنالأطلسىالمحيطع!بردوريةبرحلاتيقومالإسلامىالتجارى

طولعلىالممتدةالمواننأهمعلىلآخرحينمنويرسو،الهندىالمحيطحتىشمالا

واليابانكورياإلىالبحارعبرالتجارىنشاطهمفىالمسلمينبضاعةووصلت،الطريق

شبهقلبهـالىأفريقيا،شمالأراضىإلىالبرطريقعنتجارخهموصلتكما،والفلبين

الأيبيرية.الجزيرة

بأعمالوقامواالجؤاهر،فاستخرجواالبحار،أعماقفىالمسلمونغاصكذلك

عنحوقلابنوتحدث،الأرضباطنفىالمعدنيةالثرواتعنبحثاوالتنقيبالحفر

منوالرخام،أصفهانمنوالكحل،وكرمانفرغانةمنوالزئبقالرصاصاستخراج
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،عبدانمنوالملحباكو،منوالنفط،وفلسطينسوريامنوالكبريتتبريز،

العربية،الجزيرةشبهوجنوبوخراسانمصرمنوالعقيقوالزمردوالياقوت

الحديدومناجم،أسوانمنيوفاعثرخمسةمسيرةعلىالعلاقىفىالذهبومناجم

.وبيروتإسبانيافى

وطورواوالسدود،والقناطرالطرقوإنثماء،والخلجانالترعبشقالمسلمونوقام

والخرائط،،والمراعىالفلاحةوعلومالبناء،وفن،الرىوشبكات،الزراعةوسائل

وازدهرت(.)العمرانالاجتماعوعلم،والصيدليةوالطبيةالطبيعيةالعلوموأس!س

مصر-وكانت،والطيباتالمحاسنمجمعبغدادفكانت،الإسلاميةوالمدنالعواصم

-الميلادى(عشر)الرابعالهجرىالثامنالقرنفىزارهاعندمابطوطةابنوصفهاكما

فقدالأندلسفىأماإ،والنضارةالحسنفىالمتناهية،العمارةكثرةفىالمتناهيةالبلادأم9

عصرفىكانتمثلمالدمشقجديدةصورةقرطبةمنيجعلواأنعلىالحكامحرص

وإضافةونظافتها،تجميلهامنفأكثروا،العباسيةالخلافةأياملبغدادومنافئا،الأمويين

لقدإ.قرطبةمثلقطالأرضعلى!فماوصفها:فىبعضهمقالحتىبها،العامةالمرافق

فيها،الإسلاميةالحضارةوازدهاروجمالها،بسحرهاالأوربيينكلالأندلسبلادجذبت

وسطوحمرتفعات-هونكهزيجريدالألمانيةالمستثرقةتقولفيما-العربعفرحيث

وعلموا،الدائملجفافهاالزراعةفىمنهايستفادأنيمكنأنهايظنأحدكانماجبال

كما،والنخيلوالموزوالمشمشواللوزوالخوخالتفاحورعايةزراعةطرقالمزارعين

التىوالأشجارالنباتاتمنذلكوغيرالسكر،وقصببالقطنخاصااهتمافااهتموا

أسماءاليومحتىفتئتوماإسبانيا،صادراتمنمهتماجزءاتمثلاليومحتىزالتما

شبراالعربيزكولم،العربيةأصولهاتحملالإسبانىالحقلفىالأدواتمنكثير

زمن-الأرضكانتالزراعةفىالجهودتلكوبفضل،واستثمروهإلاالأرضمن

.عامكلمواسمأربعةأوثلاثةتتج-الئالثالرحمنعبد
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شهدوقد،والمسلمينللإسلامالحضاريةالصورةملامحبعضهىهذه

الحضارىالتنويرىدورهاوأبرزوا،والحضارةالعلممؤرخىمنالمنصفونبهها

سواء.حدعلىوالغربالشرقفىالرائد

كيف-الشرقمنزنوربعنوانأيدينابينالذىالكتابأهميةتأتىهنامن

الدكتورللأستاذوهو،،الغربىالعالمتشكيلعلىالإسلاميةالحضارةعلومساعدت

فىالمهمةالمؤلفاتمنعددوصاحب،العلوموتاريخالفيزياءأستاذ،فريلجون

يصحبأنللرحلاتوحبهالعلمىبمنهجهآثروقد.العامللقارئالعلومتبسيط

ومصر،النهرينبينمابلادمنالتعاقبعلىتنويريةثقافيةرحلةفىمعهالقارئ

،وفارس،وقرطبة،ومراكش،ودمشق،والقاهرةوبغداد،،الإغريقبلادإلى،القديمة

والتقنىالعلمىالعطاءجوانبأهمالرحلةهذهخلالمنوأبرزوسمرقند.

الحديثة.الأوربيةالنهضةعصربداياتفىالتنويرىوأثرها،الإسلاميةللحضارة

العلومعل،العربيةأو،الإسلاميةالصبغةإضفاءمنأكثرالمؤلفأنيلاخظوقد

محض-ثقافىأساسعلهذائفهمأنوينبغى،عديدةمواضعفىالمختلفةوالتقنيات

دينىمدلولأىلهوليس-العربيةالحضارةأوالإسلاميةالحضارةإلىنسبة

معين.عرقىأو

توضيخا،التعليقاتبعضيضيفبأنلنفسهسمحجانبهمنالمترجمأنكما

بينبوضعهالمتنفىأضافهماتمييزمع،لمعلومةتصحيخاأو،المؤلفعلىاستدراكاأو

بكلمةهـاتباعه،قوسينبينبنجمةالهامشفىعليهعلقوما،معقوفتينقوسين

نأآثرنافقد،الكتابنهايةفىالمؤلفأوردهاالتىالاقتباساتهوامشأماا،المترجمأ

جاهذاالمترجمحاولوقد.القارئعلىتسهيلأ؟النصمنمواضعهافىإليهانشير

كانكلماأصولهاإلىبالرجوععربيةمخطوطاتمنالمقتبسةالنصوصيترجمأن

ممكئا.ذلك

15
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يسهمإنهحيث؟العربيةالمكتبةإلىمهمةإضافةالكتابهذاأنفيهشكلاومما

العربيةحضارتناتاريخفىمنسيةبجوانبويعزف،العربيةالعلميةالثقافةإثراءفى

التراثيةالدراساتمجالفىوالباحئينللمتخصصينجادةمادةويقدم،الإسلامية

.الحضاراتوفلسفة

العالمين.ربلئهالحمدأندعواناوآخرالقصد،وراءمنواللههذا،

11
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المؤلفمئمقك

السليمانيةفىالمخطوطاتقاعة

منبأمرسنانالمعمارىالمهندسبناهالذى،استانبولفىالسليمانيةمسجدإن

الإسلاميةالمعالمأشهريعذ،م1-0155556السنواتفىالكبيرسليمانالسلطان

ضخممجقعمركزفىالمسجديقع.العثمانيةللإمبراطوريةالسابقةالعاصمةتزينالتى

بيمارستانإلىإضافة،ومستشفى(،)عربيةمدارسعدةأيضاتثمملدينيةلمؤسسة

،وسوق،عاموخمام،ابتدائيةومدرسة،وفندق،ومطعم،العقليةلأمراضالمرضى

عهدفىمجدهمقمةالعثمانيونالأتراكبلغلقد.روكسلانوزوجتهسليمانوضريحى

منسلطانهوامتدام،566حتىام052عاممنالفترةفىحكمالذىسليمان

الأوسط.الشرقمنطقةحتىالمتوسطالأبيضالبحرغربىومن،النيلإلىالدانوب

التىالعظمىالإسلاميةالإمبراطورياتآخرام،239عامحتىسلطنتهموبقيت

الميلادى.السابعالقرنفىالإسلامظهورمعظهرت

لاالذىالعامالحمامعدافيما،السليمانيةمجقعمؤسساتمنالعديدتجديدتملقد

والمدرسة،للأمومةعيادةالآنالمستشفىأصبحتفقد،الأصليةفائدتهنفسلهيزال

الطعامفىمتخصص!!رستورانإلىتحولوالمطعم،للأطفالمكتبةتضمالابتدائية

عدةعلتحتوىللمخطوطاتغرفةبهامكتبةأصبحتالمدارسهـاحدى،العثمانى

القروسطى.الإسلامىالعلممجالاتفىمنهاالعديد،مخطوطةآلاف

مخطوطاتأفحص،بالسليمانيةالمخطوطاتغرفةفىيوقاسنواتمنذقضيت

عربيةترجماتفىونظرتبك،."معمرالمكتبةأمينمعالإسلاميةالعلومفىقروسطية

13
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،وأرشميدسلأرسطو،أعما،تشمل،والفلسفةالعلمفىقديمةإغريقيةلأدبيات

الفلسفة،فىإسلاميةرسائلجانبإلى،وبطليموس،وجالينوس،وأقليدس

معظمهاوالخيمياء،،والتنجيم،والجغرافيا،والطب،والفلك،والرياضيات،والفيزياء

إلمماالتاسعالقرنمنالفترةإلىالنصوصأغلبتاريخويعود.جميلةبمنمنماتمزؤد

الإسلامى.للعلمالذهبىالعصروهى،الميلاديينعشرالثانىالقرن

نهايةعقبالوسطىللعصورالنسبىالظلامفىمكفنةأوروباكانتعندما

فىمراصدمنالسماءيرصدونالعربالفلكيونكان،الرومانيةالإغريقيةالحضارة

الأطباء،كانحيث،وقرطبة،ومراكش،والقاهرة،ودمشقوبغداد،سمرقند،

بعونيتا،ئيونلخيمياوا،فيونلجغراوا،تيونضيالرياوا،لفيزيائيونوا،لفلاسفةوا

معالقدماء،الإغريقمنأساشاحقحلوهاالتىللمعارفومطؤرينحافظين،أبحاثهم

والهند،،الساسانيةوفارس،القديمةالنهرينبينمابلادمنالإسهاماتبعض

العلماء،هؤلاءخلالمنأورباإلىبدورهاالإسلامىالعالمعلومانتقلتثم.والصين

الميلاديين.والعاشرالتاسعالقرنينمنبداية

التىالتطوراتلحدوثومحفزةدافعةاللاتينيةإلىالعربيةمنالترجماتوكانت

بظهور،الميلاديينعشروالسابععشرالسادسالقرنينفىالعلميةالثورةإلىأدت

العلماءوواصل.ونيوتنوجاليليو،وكبلر،،كوبرنيكوسواكتشافاتنظريات

ميدانفى،الميلادىعشرالسادسالقرنأواسطحتىالأصيلةأبحاثهمالإسلاميون

للظواهرملاءمةأكثرهندسيةن!اذجباستحداث،الخصوصوجهعلالفلكعلم

علبدورهاوأثرت،بطليموسنماذجمنالكواكبمنظومةلسلوكالمرصودة

وطرحوا،تتحركالأرضكانتإذاعماالكبيرللسؤالنقاشهموامتد.كوبرنيكوس

جيدبشكلومقبولةرائدةوتنجيميةرياضياتيةنماذجوصمموا،وجديدةثوريةأفكازا

بعضفىالميلادىعشرالسابعالقرنفىأيضاربمابل،الميلادىعشرالسادسالقرنفى

العثمانيةلإمبراطوريةاإلىتوافدتالميلادىعشرالخامسالقرنمنوابتداء.الجوانب
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من،والمغامرين،والتبشيرسوالتجار،والعلماء،،والدبلوماسيين،المهاجرينأفواج

،وديكارتجاليليو،معارفمعهبعضهموأحضر،والغربية،والجنوبية،الشرقيةأوربا

والفلك.الرياضياتفىايإسلاميةالمعارفالمقابلفىواستوعب،ونيوتن

حتى،للإسلامدينهاأوربانسيتالميلادى،عشرالسابعالقرنحلولمع،ولكن

قدنجده."عمالقةأكتافعلىوقف!لأنهسابقيهمنأبعدرأىإنه:نيوتنقالعندما

أؤلا.العلممنهمأورباتعلمتالذينالقروسطيينالعربللعلماءذكرأىتمافاأغفل

بهقامالذىالمهمالدورتأسيسفىالمعاصرينالعلممؤرخىمنالعديدبدألقد

لكنلها.التاليةالعلميةوالثورةالحديئةالأوربيةالنهضةقيامفىالعربوالفلاسفةالعلماء

علىاقتصرت،الموضوعمنمعينةجوانبإلاتشمللاتثقيفيةأعمالمؤلفاتهممعظم

فىبالتأليفالعامالقارئمخاطبةإلىمنهمأىيتطرقولم،خاصةبصفةالرياضياتىالفلك

".الشرقمن"نورتأليفإلىدفعنىماهووهذا.الإسلامىللعلمالشاملالتاريخ

يتشزبأنإلىأدتالتىالعواملماأولأ،قضايا:عدةعلىبدورهالكتابيركز

بينمابلادفىأقدمأخرىوحضارات،الإغريقمنوالفلسفةالعلمالمسلمون

قدمهل،اكتسبوهالذىللعلمصؤنهمإلىإضافة؟والصينوالهند،،وفارس،النهرين

التىالعواملوما؟أصيلةإسهاماتأئومثقفوهوقلاسفتهالإسلامىالعالمعلماء

معظمفىالعربىالعلمتراجعإلىالمطافنهايةفىالإسلاميةالمجتمعاتبهذهأدت

فى،التنجيموعلم،والحساب،الفلسفةمثل،معينةعلوماستمرتولماذا؟المجالات

احتضار؟حالةفىالأخرىالعلومأصبحتأنبعدطويلةلفترةالازدهار

مابلادمنالتعاقبعلالقارئيأخذمصؤر،ثقافىفيلمبمنزلةالكتابأيضا،

وبغداد،الهلينستيةوالإسكندريةالكلاسيكيةأثيناإلىالقديمةومصرالنهرينبين

الإيلخانية،وفارس،المرابطيةوقرطبةومراكش،الأيوبيةودمشق،والقاهرة،العباسية

التيمورية.وسمرقند
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فىالعربيةالأعالضروبمنللمرءيتضحماوهوهائلأ،العلمنطاقكان

الواسعالتعريفهذا.اللامتناهيةالإلهىالخلقبمعجزاتالمتعلقةالعلومتبسيط

البارزينالإسلاميينالعلماءمعظمأعمالفىواضحالعلميةللمعرفةللغاية

التقليديةالعلمحدودداخلمختلفةعديدةمجالاتفىأئفواالذينوالموسوعيين

الخيمياء،مئلبالأصار،المكتنفةالحفتةالزائفةالعلومذلكفىبماوخارجها،

العدد.وصوفيةوالسحر،،والتنجيم

لأنذلك؟الإيضاحبعضإلىوالإسلامىبالعربى!العلم9كلمةوصفيحتاج

جانبمنإليهئنظركانالقروسطىالإسلامىالعالمفىوازدهرانبثقالذىالعلم

مقابلفى،الإغريقمنمستوردأغلبهفىلأنهأدخيل،أجنبى"9أنهعلىالمسلمينعلماء

وقوانين،الشريفةالنبويةوالأحاديث،الكريمالقرآنبدراسةالمعنيةالعلمفروع

العالمفىالعلماءمعظموكان.العربيةواللغة،الفارسىوالشعر،والإلهيات،الشريعة

إلىالمنتمينمنوقليلبلواليهود،المسيحيينمنعددجانبإلى،مسلمينالإسلامى

باللغةمؤلفاتهيكتبكانأكثرهملكن،النهرينبينمابلادفىقديمةنجميةديانة

أوغلوإحسانالدينوأكملروزنفيلدبوريسبهقامالذىالمسحوإن،العربية

الفارسية،باللغاتمؤلفةأعمالايسجلالمتبقيةالإسلاميةالعلميةللمخطوطات

الزكية،والأردية،والطاجيكية،الفارسيةإلىالمزجمةوالسنسكريتية،والسريانية

دياناتهمعنالنظربصرفلكن.أخرىآسيويةولغات،والأوزبيكية،والتتارية

علماءكانمثلماتمافا،الإسلامىالعالممناجزةكانوافانهم،العرقيةوأصولهمولغاتهم

كانحينفىاللاتينى،المسيحىالعالمإلىينتمونالوسطىالعصورأواخرفىغربيون

القسطنطيية،عاصمتهاكانتعندما،البيزنطيةالإمبراطوريةفىالعلماءأغلب

بالثقافةالارتباطعلىمحافظينيزالونولابالإغريقيةيتكلمونأرثوذوكسمسيحيين

القديمة.الرومانيةالإغريقية
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لعددالباقيةالمخطوطاتأوغلووإحسانروزنفيلدبهقامالذىالمسحيسجل

مجهولين.لمؤلفينعملأا376جانبإلى،الإسلامىالعالممنلعلماءعملأ1171

والفلك،،الرياضياتفىموضوعاترءوسالأعمالهذهتصنيفويشمل

الوصفية،والجغرافيا،الرياضياتيةوالجغرافيا،والموسيقى،والفيزياء،والميكانيكا

والفلسفة،،والنبات،والحيوان،لجويةالأرصادوا،والمعادن،والخيمياء،لكيمياءوا

هذهمنوينشريدرسولم.للعرافةعديدةوأشكالوالسحر،،التنجيمعنناهيك

يقدمأوغلوهـاحسانروزنفيلدعمللكنجذا،قليلعددإلاحديثةبترجماتالأعمال

مخطوطة.كللمحتوياتبالإنجليزيةوجيراملخضا

مكتبةعشرةستمنها،دولةخمسينمكتباتفىمحفوظةالمخطوطاتهذه

بتنةعلىأولاأصبحتحيث؟السليمانيةفىالمخطوطاتقاعةأهمها،فقطإستانبولفى

الإسلامى.للعلمالثرئبالزاث

انتقالورحلة،الإسلامىالعالمفىوتطورهالعلمظهورقصةهىإذنهذه

الأبد.إلىالعالملتغيير،الحديثةنهضتهافجرفىأورباإلىعناصره
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الا!لهالفصل

ومصرالنهديقبينمابللأدالعل!:قبلماع!

ممرمنالفلكيةمعارفهماكتسبواأنهمالكلاسيكىالعصرفىالإغريقاعتقد

ومحذد،الشمسيةالمزولةمؤشراختراعهيرودوتأعزىفقد،النهرينبينماوبلاد

البابليين،إلى،العاموفصولالنهارساعاتلتحديدالإغريقاستعملهالذىظلها،

عشرالاثنىالنهاروأقساموالشاخصالشمسيةالمزولةمعرفة9:نصهماوسخل

المصريون"اكتشف:قولههيرودوتإلىينسبكما")1(.بابلمنالإغريقإلىوصلت

جزءاعشراثنىإلىق!مهامنأولوكانوا،الشمسيةالسنةالفلكلعلمدراستهممن

أ)2(.الحسابيةطريقتهمفىالإغريقمنأفضلأنهموأرى-

الإغريقأعادهالذىالهندسةعلم"اكتشافالمصريينإلىأيضاهيرودوتأعزى

منتمكنوابحيثأولاللهندسةالمصريينتطويرهىالفكرةكانت")3(.بلدهمإلى

إلىبحاجةأيضاكانوا.النيلوادىالسنوىالفيضانغمرأنبعدأرضهمتقسيمإعادة

الإغريقأدهشتالتىالأهراممثلأثريةبناياتلتصميمبالهندسةمتقدمةمعرفة

النيل.دلتاعلىالتجاريةمستع!هـاتهمتأسيسبعدمرةلأولرأوهاعندما

معرفتهمفإن،الهندسةاختراعالمصريين0إلىنسبهيرودوتأنمنالرغموعلى

،والمستطيلات،المثلئاتمساحاتحسابعلىمقتصرةالأغلبفىكانتالهندسية

(1)ا)ح!ك!5ألا3،)901.1.

(2)ا؟أ4.،)4.1.

(؟)أ؟أ4.،1).901.
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للنسبة1603نسبياالدقيقةالقيمةلهااستخدمواالتىوالدوائر،المنحرفوأشباه

الهندسةولكن،المقطوعالهرممثللأشكالالأوليةالحجومولإيجاد+،التقريبية

الحديثإبالمعنى،المصريةللرياضياتمناقثشهفىنوجيبور"إأوتولاحظكما،المجردة

كانتالتىالأساسيةالهندسيةالمعرفةمنالمتواضعةللكميةضئيلبقدرتدينللكلمة

تأثيرلهالمصرىإالفلكأنأيضانوجيبورلاحظ")1(.عمليةأغراضلتلبيةمطلوبة

مستوىعندتاريخهطوالظلأنههوجذابسيطلسببالخارجىالعالمعلكثيزاأقل

المتنامىالرياضياتىبالفلكالصلةمنقطعالعمليةالناحيةمنجعلهمما،للغايةبسيط

إ)2(.الهلينستىالعصرفىبسرعة

استخدامهوالإغريقيالفلكعلىالمصريونفيهأثرالذىالوحيدالمجالكان

تمافا،عملئاكانالمصرىالمدنىالتقويمأنذلك؟هيرودوتأوضحكما،تقويمهم

خمسةإضافةمعالقمر،بأطوارمرتبطةنجيريوقا،03منهاكلشهزا،12منمكؤنا

الفلكىالنظامأصبحالمصرى"التقويمأننوجيبورلاحظ.سنةكلنهايةفىأيام

عندمستخدفايزاللاوكان،الوسطىالعصورطوالبهمعمولاظلالذىالمرجعى

المصرىالتقويمإنقائلأ:وأضاف")3(.والكوكبيةالقمريةجداولهفىكوبرنيكوس

الساسانيةالدولةسقوطقبلمبالضرةيزدجردالملكيدعلىفارسفىجديدمنئعث

عصرفى!االفارسيةالسنواتيسمىمافإن،ذلكومع؟المسلمينقواتأيدىفى

الفلكيةالمؤلفاتفىإليهايشارباقيةظلتالميلاد،بعد632منبدءايزدجرد،

إ)4(.والبيزنطيةالإسلامية

(1)ك!س!لاة!كا،لاح08.0،3.

(2))"أ4.،".08.

(6)أ؟أ4.،08.0.

(4)ألأأ4.،18.0.
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لنجمالاحتراقى!الشروق9يسمىبماالأصلفىسنتهمالمصريونبدأ

تقريتايوفاسبعينفترةبعدقصير،بوقتالشمسقبليشرقعندماأى)+(،الشعرى

لهذاكان.الشمسمنقربهبسببالأرضمنرصدهعندمرئىغيىيكونعندما

وقتفىتقريتاحدثالشعرىلنجمالاحتراقىالشروقلأن،خاصةدلالةالحادث

التقويمسنةأيامفىمنظومىخطأيوجد.النيلوادىيغمرالذىالسنوىالفيضان

قاسهكما،الصيفيةالانقلاباتبينالزمنلأنيوفا،365عددهاالبالغالمصرى

،سنواتأربعلكليومبحوالىالخطأهذايقدر.يوفا520365حوالى،البابليون

فترةوهى،سنةا564لكلكاملةسنةأىتقريتا،سنةا02لكلشهرأى

بدايةأنالميلادبعدا93سنةفىلوحظ.حأط،03ءاحلأشأ!الشعرانيةالدورة9تسمى

سنة؟ا564بمقدارزمنيةفتراتعلىوالفلكىالمدنىللتقويمينتطابقتالمدنيةالسنة

علماءبعضواتخذ..مق9422.،.مق2773.،.مق1317السنواتفىأى

اعتقدبينما،المصرىالمدنىللتقويمتأريخأوللتكون.مق2773سنةالمصريات

النقطةهذهمثلتثبيتمسألةإنيقولالبعضلكن،.مق9224سنةكانأنهآخرون

تعقيذا.أكثرالمرجعية

نطافا()أومنطقة36إلىالبروجدائرةطولعلىالسماويةالكرةالمصريونق!م

يمسحعقدكلأنحقيقةمننشأتإغريقيةكلمةوهىول!حس!4،عقذامنهاكليسمى

يكوننجميةساعةالمصريوناستحدث.بروجيةعلامةثلثوهو،درجاتعشر

مرورمحدذاالعقود،منكلفىواحذا،معينةلامعةلنجومفيهاالاحتراقىالشروق

لنهارالكاملةالدورةتقسيمإلىأدىهذافإنعقذا،36هناكإنوحيث؟الساعات

الشروقكانتالفلكيةللسنةالمرجعيةالنقطةأنبمالكن،ساعة36إلىوليل

منمعينيومفىالشمسقرصخلفمناليمانيةالشعرىنجميثروقهوالاحزاقىالثروق)4(

ا.المزجمأالشمسيةالسنةطولالمصريينقدماءمنهعرفالذىالنيلفيضانيتبعهالصيفأيام
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يمكن،ماأقصرالليالىتكونعندماالصيففىيقعالذى،الشعرىلنجمالاحزاقى

الليلتقسيمتموهكذا.الظلامساعاتأثناءإشراقهارؤيةيمكنفقطعقدا21فإن

متساويةالطويلةالساعاتتكنلم،الأصلفى.كذلكالنهاروتقسيم،ساعة21إلى

الثقافةسادتعندما،الهلينستيةالفترةفىلكن،الفصولمعوتغيرت،الطول

أدى،نفسهالوقتوفى.متساويةساعة42إلىاليومتقسيمتممصر،فىالإغريقية

وأخيرا،دقيقة06إلىالساعةتقسيمإلىالإغريقىالفلكفىالستينىالنظامإدخال

ثانية.06إلىالدقيقةتقسيم

المصرىالطبيتميزحيثمصر؟بهتميزتالذىالعلمفروعأحدالطبكان

كانالذىالمرضعلاماتكأولالفيزيائيةالأعراضعلىتعرفواممارسيهأنبحقيقة

الدورمنالرغمعلىوسجولها،عالجوهاسابقةبحالاتخبرتهمعلىمبنياعلاجه

ممارستهم.فىوالسحرالدينيةالطقوسبهتتدخلكانتالذىالكبير

تعلمواأنهميرجحلكن،المصريينمنالهندسةبعضبالتأكيدالإغريقاكتسب

واسعةالتجاريةنشاطاتهمساعدتهمحيث؟البابليينمنالرياضياتمنالمزيد

قبلالأولىالألفيةبدايةفىتأسستالتىالإغريقيةبالمستمراتالاتصالعلىالانتشار

الثماطئ.عنالبعيدةوجزرهالأناضولإيجةبحرساحلطولعلالميلاد

،بالنجومالمتصلةالديانةمنالنهرينبينماوبلادمصرفىبالفلكالاهتمامانبثق

كآلهةتعبد،والنجوم،والكواكبوالقمر،كالشمس،السماويةالأجرامكانتحيث

أرصادهمتنسيقإلىالحاجةخلالمنعندهمالرياضياتىالفلكعلموتطور.مقدسة

تقويم.استحداثمعالسماويةللأجرام

يعودالتىه،،لهولك!اع"ثهأ"إيليشإينامو"البابليةالخلقملحمةفىلآلهةاهذهتظهر

إيليش""إيناموتصفالميلاد.قبلا008حوالىإلىلهامعروفةنسخةأولتاريخ

إله)آنو"عنوتخبر،الإنسانوميلادالعالمخلقإلىأدتالتىالأسطوريةالأحداث
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علالعالمتكوينفىللنظاموخلقه،مردوخابنهبمساعدةالفوضىلقوىوهزيمتهاررء،

السماوية.الكرةسقفويعلوه،هائلمحيطفىيطفوالأرضمنمسطحقرصضكل

وخلق،مركزهفىبابلمدينةوبنى،العالممسئوليةمردوخأعطىانتصارهموبعد

الشمسمردوخحزكذلكوبعد.الآلهةويخدمالأرضليسكنالإنسانىالنوع

نأ،الأبديةالتكراريةحركاتهاخلالمن،الإنسانيستطيعبحيث،والنجوموالقمر

تقويمايخترعوأن،السنةفصولمرورمجددوأن،الليلأوالنهارمنالوقتيعرف

للفلكيين-هدفاحركاتهاودراسةالسماويةالأجرامرصدوأصبح،سماويةوساعة

معابدعلتحتوى""زيجوراتتسمىمهيبةأبراجفىيعملونالذين،البابليينالكهنة

بابل.برجباسمالمقدسالكتابفىأحدهاويظهرفلكيةومراصد()هياكل

حميمةجوهريةعلاقةبوجودالاعتقادكانالبابلىالفلكلعلمأيضاالباعثلعل

مثل،السماويةالكرةفىالأحداثفإنولهذا.والأرضىالسماوىالنطاقينبين

وبهذا.الأرضعلىتحدثلأشياءكعلاماتتف!ركانتوالقمر،الشمسكسوفات

مستقبليةبأحداثالتنبؤإلىدليلأالسماويةللحركاتالدقيقةالدراسةتكونأنيمكن

البواعثأحدويعد،المزيفالتنجيمعلميبطنالذىالاعتقادوهو،الأرضعلى

الحديثة.العصوربدايةحتىالقدممنذالسماءلرصدالرئيسة

حوالىإلىأيضا،مصروفى،النهرينبينمابلادفىللكتابةأمثلةأقدمتاريخيرجع

بالحفر،الشكلإسفينيةأو،مسماريةوآشوربابلفىفكانتالميلاد.قبل0033سنة

الألواحمعظمدائما.سجلأمخلفابسرعةيتصلدالذىالصلصالمنألواحعل

القديمة،البابليةالفزةإلىتاريخهايعودالرياضياتىالمحتوىذاتالمعروفةالمسمارية

،الألواحهذهدرسواالذينأوائلأحدلنوجيبور،وطبفاالميلاد.قبل0018حوالى

النصوصتوضحبينما،الفزةهذهمنعلمىمغزىذاتفلكيةنصوصأىيوجدلاة

1(.")الإطلاقعلبابلفىعليهاالمتحصلالمستوياتأعلالرياضياتية

أكاا)1(.14.0،.4
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قبل003حوالىمنذالسلوقيةالفترةمنقليلةرياضياتيةنصوصأيضايوجد

أسسهاسلالةالنهرينبينمابلادحكمتعندما،المسيحىالعمربدايةحتىالميلاد

مستوياتيضارعالنصوصهذهمستوىالأكبر.الإسكندرخلفواالذينأحد

التقدمكان9-نوجيبوريلاحظفيما-ولكن.القديمةالبابليةالفترةنصوص

نأإلىنوجيبورونئه1(.")السلوقيةالنصوصفىإالصفر"علامةهوالوحيدالأساسى

مقارنتهايمكنالتىالمتميزةالفلكيةالنصوصمنكبيربعدد"زودتناالسلوقيةالفزة

الإغريقىالعالمكتبهالذىالشهيرالعملإلىمشيزاإ)2(،الماجسطىبفلكتمافا

الميلادى.الئانىالقرنمنتصففىالإسكندرىبطليموس

".مسائلو"نصوص"جداولإنصوص:نوعانالبابليةالرياضياتيةالنصوص

تعليمفىاستخدامهاثبتالتىوالقسمةالضربجداولالأولالنوعأمثلةأشهر

والجذورالمربعاتجداول9أيضاهناكلنوجيبور،وطبقا.والناسخينالكتاب

اللازمةوالمكعباتالمربعاتجمعوجداول،الكعيبةوالجذوروالمكعبات،التربيعية

التىالأسيةالدوالوجداول،التكعيبيةالمعادلاتمنمعينةلأنواعالعددىللحل

بصفةالأخيرةالجداول!)3(0آخرهإلى..،.المركبةالفائدةلحسابتستخدمكانت

فىتطبيقهاكانالبابليةالرياضياتتطورعلىالرئيسالباعثأنتوضحخاصة

)"حسابإحداهاتمثلالتىالمسائلنصوصبعضفىذلكملاحظةويمكنالاقتصاد،

")4(.النصفىالمسجلالثالثللعاملاجاشإقليمفىالحصادعائد

(1)أ!).4".92.0

أ!ا)2(.14.0،.4

)،(أول.4،.34.0

)4(،.+أ!اءك!+.28.0
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مشخدمايزاللاوكان؟القديمالبابلىالعمرفىالستينىالنظاماستخدامبدأ

الأساسيةالأداةالطريقةهذه"أصبحتلنوجيبور،طبقاعندما،،السلوقيةالفترةفى

وبقىالهنود")1(.إلىثم،الإغريقإلىوامتدانتشرلذلك،الرياضياتىالفلكتطورفى

تساوىدرجةكلحيث،درجة036إلىالدائرةتقسيمفىالحديثالعالمفىالنظامهذا

إلىالساعةتقسيمفىوكذلكقوسية،ثانية56تساوىدقيقةوكل،قوسيةدقيقة06

ثانية.06تساوىدقيقةكلحيث،زمنيةدقيقة06

،الرياضياتفى(الخانةأىأ،القيمة-المنزلةمفهومطورمنأولالبابليونكان

النظامفى111العددكتابةذلك،مثالالعدد.فىمكانهعلىمارمزقيمةتعتمدحيث

)01ا.الميمةأوصفر(،للأسمرفوعة51)أالقيمةلهنفسهالرمزالعشرى،

فى،أخانتهلمكانهتبغا2(،للأسمرفوعةا0)001القيمةأوواحد(،للأسمرفوعة

صفر،:القوىإلىمرفوغا06بالعددنفسهالرمزعنئعبرالستينىالنظاموفىالعدد.

.إغ...اثنانواحد،

وتعاملتالأعداد.بينكعلاقةولكن،فيثاغورثبنظريةدرايةعلىالبابليونكان

بمئلثتحيطدائرةقطرنصفإيجادمثل،الهندسةفىمسائلمعالنصوصبعض

والزوايااالأضلاعكثيرةأشكالأمضفعاتمساحاتتحديدأو،الساقينمتساوى

البابليةالرياضياتأنيلاحظنوجيبورجعلتوغيرهاالنصوصهذه.منتظمة

عصربواكيررياضياتتضارعأن،عديدةنواحمن"تستطيع،مستوياتهاأعلفى

مثلآأ)2(.النهضة

جداولمعالبابليةبالكتابةوالقسمةالضربجداولمنالعديدتوحيدتم

القياسعلمبدايةهذاوكان.اليوميةالتجاريةالحياةفىاللازمةوالمقاييسالأوزان

(1)لأس!لاة!كا4لاح02.0،3.

(2)كاأأ4.،84.0.
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وقد.والوزنللطولفيزيائيةومعاييرمنتظمةمقاييساستحداثأى،عأس!وللا!515

تلكأبرزها،النهرينبينمابلادفىالفيزيائيةومعاييرهاالقياساتلهذهأمثلةبقيت

،ولندنشيكاغو،فىمجموعاتوأيضا،إستانبولفىالقديمالشرقمتحففىالتى

برونزيةوكتلأ،للطولمختلفةوحداتإلىمدرجةبرونزيةقضباتاتشمل،وبرلين

مختلفة.بمقاديرأوزاتاتناظر

إبانالميلاد،قبلالثانيةالألفيةأواسطإلىمسماريةفلكيةألواحأقدمتاريخيعود

عشتارأىواختفائها،الزهرةظهورسجلاتلوحظتعندما!أميسادوكا"،عهد

القمرىالتقويمفىموضحةالتواريخ.الخصبإلهةأنهاعلىئبدكانتالتىالبابلية

هذهأنويبدو.القديمةالبابليةللفترةالزمنىالتأريختحديدفىمهمعاملوهوالمعاصر،

اأولأنهاعلىنوجيبورلاحظهاأشياءبحدوثللتكهنبياناتوفرتقدالملاحظات

علمإلىأخيراثمولأ،4لةاحأالأرضىالتنجيمعلمإلىقرونبعدأدتتطورعلامات

كانأنهإلىونته(.1")الهلينستىالعصرفىحأ"هحث!1535)لأبراجباالشخمىالتنجيم

آلافسبعةحوالىعلىمجملهافىتحتوى،النوعهذامنالأقلعلىلوخاسبعونهناك

الميلاد.قبلا050حوالىالنهائىشكلهاإلىووصلت،قرونعدةامتدادعلىننبؤا

منالسابعةالسنةفىوظهورهالزهرةكوكباختفاءعلىمبنئاتنبؤاالألواحأحديسجل

،الشرقفىالشرقفىول5شهرمن12يومالزهرةاختفتإذاةأميسادوكا)8(:عصر

منالثانىاليومفىشوهدتثميوقا،عشروأحدشهرينلمدةالسماءفىغائبةوظلت

دمار")2(.ويحدثالبلاد؟فىأمطارتسقطفسوت،الغربفىط!لة!ل!3!،حأكلهشهر

أ"أ)1(ا."،.4.!و

الدولةمنالعاشرالملكوهو.(،.مق91-12920)اول+ل!344لا"4صادوقا-أسعصر)جمة(

الجزء،العلمتاريخ،سارتونجورج:راجعملوكها.سادسحمورابىكانالتىالأمورية

ا.المترجمأ761بمصر،المعارفدار،العربيةالزجمة،لأولا

(2)5،33!!،ولأي!(ثطهلامهم3أح+ححح)1.107،.770.
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علىمبنيينشكغيرمنكاناوإنالميلاد،قبل007عامحوالىمننضانهناك

الأولالنص.عصرهمافىالفلكيةللمعارفملخصعلىيحتويان،أقدممعلومات

الاستواءخطتغطىنطاقاتثلاثةفىالمصفوفةالثابتةبالنجومالأغلبفىمتعلق

لرسممبكرةمحاولةوهو،درجةثلاثينحوالىعرضهمنهاالمركزىالسماوى)8(،

تخددالتىالفصولجانبإلى،والكواكببالقمر،معنىالثانياللوحالسماء.خريطة

عندماوالصيفىالشتوىالانقلابانيحدث.المزولةطريقعنالظلالامتدادبملاحظة

الربيعىالاعتدالانويحدث،الترتيبعلىطولوأقلبأكبرالظهرظليكون

والغربالشرقجهةفىوغروبهاالشمسشروقعندالظليكونعندماوالخريفى

وإن،وغروبها(النجوماب!لضراقالمتعلقةالبيانات9أننوجيبورلاحظا.الترتيبأعلى

علىللتعرفالرئيسالأساسإلينابالنسبةتعد،تخطيطيةصورةفىبالأحرىكانت

إ)1(.البابليةالكوكبات

الذينالبلاطفلكىأرصادعلالميلادقبلتقريئاس!نة007منالألواحتحتوى

كسوفاتالألواحهذهفىالمسجلةالأرصادوتشمل.الآشوريينالأباطرةخدموا

اظهور،وقتفىحدثتفقطالشمسيةالكسوفاتأنلوحظحيثوالقمر،الشمس

القمركانعندماالقمريةالخسوفاتحدثتبينماقمرى،شهرنهايةفىأىجديد،قمر

حقلديهكانبطليموسالإغريقىالفلكىأنيبدوالشهر.منتصففىأىبدزا،

يعودلكسوفاتسجلاتلديهأنإلىالانتباهلفتلأنه،البياناتهذهإلىالوصول

(..مق)747ث!كا!ه؟كالا3!لةنبونضرعصرإلىتاريخها

الاستواءخطإسقاطعنناشئةعظمىدائرةا،أ،كهس!اص!ءح534إ،داالماويالاستواءخط)،(

(.المترجمأالسماويةالكرةعلىالأرضى

(1)ك!علا!!!؟لاح105،03".
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منهاكلعرض،البروجكعلاماتنجميةكوكبةدثرةاثنتىالإغريقعرف

السنويةحركتهافىالشمستقدمخريطةلرسماختيارهاوتمتقريئا،درجةثلاثون

وهى،الشمسيةالسنةالهلينستىالعصرفىايإغريقالفلكيونعزف.النجومخلال

بملاحظةيقاسالشهركان.كاملةبروجيةدورةلعملالشمستستغرقهالذىالزمن

جديدقمرإلىيعودثمبدزايصبحأنإلىالجديدالقمرأميلادامنالقمريةالدورة

جانبهيظهربحيثوالشمسالأرضبينيقععندماجديذاالقمرويكون.أخرىمرة

ويمكنالقمرمنللأرضالبعيدالجانبعليكونعندمابدزاالقمرويكون؟المظلم

أولهىالدائرةهذهعلىبسهولةملاحظتهيمكنالتىالنقطةكاملا.قرصهرؤية

.الغروببعدالغربىالأفقفوقيومينأوبيومالجديدالقمربعديظهرالذىالهلال

،الهلاللأولمتتاليينظهورينبينالزميةبالمدةاولها،!وللاالقمرىالشهرويعرف

شهزا.ا2مدىعلىيوقا5092حوالىبمتوسطيوقا،03أو92إماتساوىوهى

القمرىالتقويميكونوبهذاتقريئا.يوقا435تساوىقمرتاشهزاعثراثنىوكل

بمقدارالفصولسنةمعمتطورغير،الإسلامىالعالمفىيستخدمكالذى،الخالص

شهزاا3باضافةالفارقهذاالبابليونضبط،البدايةفى.سنةكلتقريئايوقاا2501

ذلك.نحوأو،سنواتثلاثكل

)الدورةالإغريقأسماهنظاقااستنبطوا،السلوقيةالفترةأوائلفى،ذلكوبعد

قمريةسنواتبسبعموشاةشهزا،ع!ثراثنامنهاكل،عاديةسنةا2فيهاإ،الميتونية

السلوقية،النهرينبينماتقويمأنتجتالدورةهذهشهزا)+(.ا3منهاكل،كبيسة

المتوقعالظهوربواسطةمقاشا،سنة035كلفقطواحديوممقدارهاخطأبنسبة

إلىنهايتهافىالهلاليعودشمسيةسنةا9مدتهاقمريةدورةأص!ول5حأولح)س!لاحالميتونيةالدورة)،(

تسمىف!نهاولذا،سنةا9كلواحدزمنفىوالاستقبالالاقترانليقعالسنةمننفطاليوم

(.المزجمأأالاقترانية"الدورةأيضا
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والمسيحى،اليهودىللتقويمينالأساسأيضاالميتونيةالدورة!نتجديد.لقمر

الهند.فىفلكيينتقويمينأقدمإلىإضافة

البروج()دائرةبفلكالمعروفةالسماويةالكرةفىالعظمىالدائرةإدخالكان

البروجفلكيرسمحيث،السلوقيةالفترةإبانالرياضياتىالفلكفىمتقدقاإنجازا

الأجرامخريطةرسمفىالأولىالخطوةهىهذهوكانت.النجومبينالشمسمسار

الفزةفىالإغريقالفلكونبفضلتماقاتطورإجراءوهو،السماويةالكرةعلىالسماوية

ا!لينستية.

شهريكونبأنالتنبؤإمكانيةوهوالسلوقيةالفترةخلالحدثآخرتقدمهناك

التىالشهورأطوالبتسجيلالمسألةهذهالبابليونالكتابحل.يوفا03أو92معين

شهركانإذاماتحددالتىالعواملعلىوالتعرفجذا،طويلةزمنيةفترةطوالتنقضى

الأفق.معالبروجزاويةمعرفةالعواملهذهمنيوقا.03أو92سيكونماقمرى

لنظريةمثالأقدموهو،الصلةذاتالمختلفةالدوراتدراسةذلكلتحقيقواتبعوا

قياسها.يمكنبنتيجةللتنبؤرياضياتياوتحليلهاالملاحظةبياناتتجميعفيهايتمعلمية

حركاتهاتكرارزمنأى،كوكبيةحركاتاقترانلفتراتمماثلتجليلاجرىوقد

لهذهالبياناتوفرتالتىالملاحظاتجداولكانت.الأرضمنيرىكماالدورية

وقدقءولء"هح،4ح3الفلكيةالجداولالإغريقأسماهاالتىالتقاويمهىالدراسات

كوكبية،والباقى،قمريةنصفهامنأكثرمسمارتا،لوخا052منيقربفيماعرضهاتم

الخطواتتصفلوخاسبعينحوالىأيضاهناكأنلاحظالذىنوجيبورذكرهلماطبفا

.البياناتهذهلتحليلالرياضياتية

علىوتأثيرهاالبابليةللرياضياتمناقشتهتلخيصمننوجيبور،استنتج

بأمانقولهنستطيعماأكلأن،التاليةالحضاراتفىوغيرهمالإغريقالرياضياتيين

النهرينبينمارياضياتبينماليصلموجودايكونأنيجبالمستمرالتقليدأنهو
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ألتلكالمعاصرينوالإغريق()الآراميينالساميينوالكتابالهلينستية،الفترةفى

")1(.والإسلاميينالهنودالرياضياتيينوأخيزا،،الفزة

إلىثقافةمنالفلكيةالمعارفلانتقالرئي!اسبئاالتنجيمفىالاعتقادانت!ثساركان

لاحظالهند.إلىثم،الإغريقعالمإلىالنهرينبينمابلادمنمثلأتنتقلكأن،أخرى

إغريقيةأرومةذوالهندىالتنجيمومنهجالمصطلحاتمنإكلاأنأيضانوجيبور

أ)2(.مستعارةيونانيةكلماتفهى،البروجيةالعلاماتأسماء،ذلكمثال؟واضحة

البارامتراتوكذلك،البابليةالطرقأنافعراضالمقبولدامنأنهأيضالاحظ

البحريةالطرقأو،فارسطريقعنإما:بطريقينالهندإلىوصلتوقد،والمفاهيم

")3(.الهلينستيينوالتنجيمالفلكعلمىوساطةخلالمنفقطلكن،الرومانية

السماويةالأجرامبأحديومكلمحكوما"9البابلىالتنجيمفىالمستخدمالنظامكان

هذهبهتظهرالذىوالترتيب.كواكبوخمسةوالقمر،،الشمسأى،السبعةالمتحركة

ي!30ه3ص!"هح3الهوروسكوباتأو،الطوالعلكشفالبابليةالبروجخرائطفىالأجرام

لزتيباأما.المريخ-زحل-عطارد-لزهرةا-المشترى-لقمرا-لشمسا:لتالىكا

المريخ--المشترى-زحل-القمر-الشمس:فهوالإغريقيةالهوروسكوباتفى

الحديثةالهوروسكوباتفىالمستخدمالترتيبإلىهذاتغيروأخيزاعطارد.-الزهرة

زحل،-الزهرة-المشترى-عطارد-المريخ-القمر-الشمس:التالىالنحوعلى

الأوربية.اللغاتفىأسماءهاالأسبوعأياميعطىترتيبوهو

أكوس9الإغريقيةالجزيرةإلىانتقلالذىإ،إبيروسوسالبابلىالفلكىكانربما

بلادمعارفانتقالفىالمباشرةالوصلحلقةهوالميلاد،قبل527سنةحوالىفىشا30

(1)أول.4،.147.0

(2)اهأ.4،.6610.

(؟)")أ4.،.6710.
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!اباتأى!لىتحتوىلاثرةاتالرالشةأعمالهقطعولكن،اليونانإلىالنهرينبينما

البابلى)التأثيرفاننوجيبور،يقولفيما،ذلكمنالرغموعلى.الرياضياتىالفلكعن

تجريبتةبمادةالإسهامفى،الأولى؟الإغريقىالفلكفىمختلفتينبطريقتينللعيانماثل

للطرقالمباشرالاستمرارفى،والثانية.،لخصناها..التىالهندسيةللنظرياتأساسية

")1(.مستقلةبصورةالهندسيةالطرقمعآنتامستخدمةكانتالتىالحسابية

إلممابدورهاانتقلتالإغريقتشربهاالتىالبابليةوالفلكالرياضياتعلومإن

منإغريقيين،أصبحواالذينأالمهلينينخلالمننرى،سوفكمابعضها،،العرب

الهندوسخلالمنوبعضها،النهرينبينمابلادومن،الأناضولشرقىجنوبأهل

الانحسارأوأالمعرفىوالجزرالمدحركةهىهذه.الإغريقمناكتسبوهاأنبعد

وغرئا.شرفابينهافيماالمتصلةالثقافاتخلال،العلمىوالتدفق

(1)أ؟)".156.0.4
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الثانىالفصل

الإغريقبلاد

الرومبلادإلىالرحيلعن،الإسلاميينالعلماءأوائلمن،إسحاقبنحنينكتب

ترجمهاالتىالعلميةالمخطوطاتيقرألكىالإغريقيةلغتهلتحسين"،الإغريقأرض9

الناطقينبلادهىإليهبالنسبةالرومبلادكانت.العربيةإلىثم،السريانيةإلىأخيزا

البيزنطية.الإمبراطوريةعاصمةوالقسطنطينيةالصغرىآسيافىبالإغريميما

الإغريقأخذتكبيرةهجرةحدثتالميلاد،قبلالأولىالألفيةأوائلفىتقريتا

الصغرىلآشاالغربىالشاطئإلىالأيجىعبرأوروبايثرقىشمالفىوطنهممن

العولسيين:إغريقيةقبائلثلاثالهجرةهذهشملت.الشاطئعنالجيدةوجزرها

)هأول3؟دهلأيونيينوا،هيلسبونتعندبعيذاللشمااإلىاهص!ولأ3،ده(لأيوليين)ا

فةلثقااثمارأولىمغاوكؤنوا؟الجنوبإلىبعيذاقه!كلة3نلدورياوا،جنوبيهم

منوظهروالكايوس؟سافوالعاطفيينالشاعرينالعولسيونأنجبحيث،الهيلينية

منوظهر،وأناكسيمينوسوأناكسيمندر،،طاليسالطبيعيونالفلاسفةالأيونيين

1(.)التاريخأبوهيرودوتالدورلان

!الاتحادتسمىكونفدراليةفىأنفسهمنظمواالأيونيينأنهيرودوتأخبرنا

لآسياالرئيسالبرعلمدنوعشر،وكيوس،ساموسجزرويضم،البانيونى

كولوفون،،ليبيدوس،طيوسأريثريا،كلازومينيا،فوكايا،:مواجهةفىالصغرى

الإغريقيةالمدنكلعلىميليتوستفوقتولقد.ميليتوس،ميوس،بريان،أفيسوس

(1)+ولا!*4أ،!!51.10713،.0230.
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حولمستعمراتفأسست،البحريةنشاطانهاحيثمنالصغرىآسيافىالأخرى

،أخرىمدنأسست.النيلدلتاوعلىهيلسبونت،طولوعلىالأسود،البحرشواطئ

المتوسط،الأبيضللبحرالغربيةالشواطئطولعلىمستعمراتفوكايا،أبرزها

4،أ!!ولس!!!ك!3كاأالعظمىاليونانأصبحتالتىوضقليةالجنوبيةإيطاليافىوخاصة

.هناكالهيليةالمستوطناتعددبسبب

تألقواالذينوأناكسمينوس،وأناكسيمندر،،طاليسميلادمحلميليتوسكانت

إليهمأرسطويشيرالميلاد.قبلالسادسالقرنمنالأولالنصفخلالبدورهم

إالطبيعةأتعنىالتىل!؟!3أثاالإغريقيةالكلمةمنلأ"!،5أأهمما(افيزيائيونبأنهم

فىالباحئونأو51!هاهس!ط"!الثيولوجيين9قدامىويقابلهم،معانيهابأوسعيا،كا!3ح

حاولمنأولكانوالأنهمس!ط،،ثه،لةأ!515االمسلمينعندالكلامأعلمالإلهيات

طبيعية.فوقوليسطبيعيةأسسعلىالظواهرتفسير

اعتقادهمهو7احا5،دةأالميليسيينالفلاسفةعندوبقاءتاثبالأفكاراأكثركان

ظاهرى،تغيزكلخلالثابتةتبقىالمواد،لكلأولمما(مادةأوأأساسىجوهربوجود

فييكونالذىالماءهىء"حكلةالأولىالمادةهذهأنطاليساعتقد.س!؟ح-دةوأسموها

ويتجمديبردوعندماكبخار،غازيةحالةفىيظهربالتسخينولكنهسائلآ،العادة

"أبيربىق"اسمالأساسىالجوهرهذاعلىأناكسيمندرأطلقجامذا.جليذايكون

واعتقد.معيتةبكيفياتمحدوداليسأنهبمعنى،اللامحدود""أوأ!كمكا!3وله

لاأشكايأخذان"روحا"أو"ءهوا!أىولحول"4،ولكان3لهء"حالجوهرأنأناكسيمينوس

)5(.الأبديةحركتهماخلالمختلفة

فىبمعناها،للفظةوتحتفظ"مبدأ"،بمعنىح؟حكةكلمةاستعملمنأولأناكسيمندركان()فة

علىطاليىمعأناكسيمندرواتفق.أصلىأنموذجأوبدثىطرازأىس!لااس!؟ء+ده،مثل،الإنجليزية

حتىعمرهمامنذكث!سةمناقشاتوظ!هـتأوليا،،مبدأ9تكونأنتصلحلامحوسةمادةأئأن

لاح+".و!ولأ!"،،35ولس!؟ء3!،ظلألفاالالةودأالمبدأ"طبيعةحوللآنا
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القرنمنتصففىساموسفىولدالذىفيثاغورسميلادمحلأيضاأيونيةكانت

إيطاليا،جنوبىفى"كروتون9الإغريقيةالمستعمرةإلىوانتقلالميلاد،قبلالسادس

تصوفية،ونحلةفلسفيةمدرسةأسسأنه-تأكدناعدممنالرغمعلى-ئعتقدوهناك

وأتباعهفيثاكورسإلىوينسب.النفوستناسخأو"،!التقمصمعتقداتهوشملت

أشهرولعلالأعداد،ونظريةالهندسةوخاصة،الإغريقيةالرياضياتأسسوضع

مثلثأىفىأنهعلىتنصالتىفيثاغورس()نظريةمبرهنةباسميعرفمااكثافاتهم

علىالمنثمأينالمربعينلمجموعمساوتاالوترعلىالمنشأالمربعيكونالزاويةقائم

قبلالنظريةبهذهعلمعلىالبابليونكانقبل،منلاحظناوكما.الآخرينالضلعين

هندسية.كنظريةوليسالأعداد،بينكعلاقةولكن،عامألف

التىالعدديةالعلاقاتفهمإلىالوتريةالالاتعلىتجاربهمأدتللتقاليد،ووفقا

الكونأنيعتقدون،الفيثاغوريينأى،جعلهموهذا،الموسيقىالإيقاعيتضمنها

!افترضأرسطو،ذكروفيمابأعداد.عنهاالتعبيريمكنهارمونيةلمبادئطبفامخلوق

إلاهىماالسماواتوكلالأشياء،كلعناصرلتكونالأعدادعناصرالفيثاغوريون

وعدد")1(.موسيقىسفم

للفلسفةكمركزأيونيةمدينةالعظمىاليونانفىالإغريقيةالمستعمراتنافست

شمالىفىالإيلىوزينونبارمينيدسمنبكلومروزا،بالفيثاغوريينبدءا،الطبيعية

نفسهالوقتفىعرفالذى،صقليةفىالأكراجاسىأمبيدوقليسجانبإلىإيطاليا،

ميليزى.كفيزيائى

سابق.مرجع،الأولالجزء،العلمتارلخ،سارتونجورج:ذلكفىراجع

+هص!كم"برييون9يسمىافتراضىكيانعنتجريبئاللكشفالمعاصرةالمحاولاتأيضاراجع

متغير،،عالمفىالفيزياءمستقبليات9مؤلفنافىوذلك،المادةلبناءالحقيقيةالوحدةأنهيعتقد

ا.المهكأجمأم8002القاهرة،للكتابالعامةالمصريةالهئة

())أ*مم!طم+ء4!"7س!+،762.0.
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وفممجردواعتبرهاالتغئر،أنواعمننوعوأىالحركةإمكانيةبارمينيدسأنكر

متناقضاتعدةافترضالذىزينونخلفهالفلسفةهذهعنودافع،للحواسوخداع

علبارمينيدسمعأمبيدوقليسواتفق.حقيقةلاوفمالظاهريةالحركةأمثلةأنليبين

علىنعتمدإننا:قالولكنه،الحسيةانطباعاتنابموثوقيةيتعلقفيماجذتةمشكلةوجود

نتوخىأنعلينايجبولهذا.بالطبيعةالمباشراتصالنا،أوسائللأنهاتمافاحواسنا

حواسنا.طريقعنحقيقيةمعارفعلالحصولدلائلتقييمفىتمافاالحذر

هىأساسيةموادأربعمنمؤلفالطبيعةفىشىءكلأنأمبيدوقليس)فترض

ظاهريا،ولوتناظر،منهاالأولىالثلاثوالنار؟والهواء،والماء،)التراب(،الأرض

والماءالجوامد،يناظالتراب:للمادةحالاتئلاثإلىالحديثالموادتصنيف

تمثلوإنا،فقطلهتاأمبيدوقليسعندالنارتمثللابينما،للغازاتوالهواء،للسوائل

الأربعةالموادتتمازج،لأمبيدوقليسوطبقا،والمذنبات،الإضاءةقبيلمنظواهر

المفهوميناظرماوهو"،والكزهإالحبأسماهماتأثيرتحتالتبادلعلىوتنفصل

.النابذةوالقوىالجاذبةللقوىالحديث

قبلالخامسالقرنمنتصففىافترضهافقدجذرياالمختلفةالمادةنظريةأما

أسسهاالتىتراقيامقاطعةمدنإحدىوأبديرا،الأبديرىديمقريطوسالميلاد

فىموجودءطس!كلهالأؤلى)الجوهر(المبدأأنديمقريطوساعتقد،طيوسمنالأيونيون

وتتكون،اختزالهيمكنلاالفيزيائيةالمادةمنجزءأصغرهىوالذرة،ذراتشكل

للذراتاللانهائيةالحركةمنالطبيعةفىنلاحظهاالتىللمادةالعديدةالأشكالكل

لويقيبوسأستاذهمنالنظريةتعقمقدديموقريطسيبدو.أن.المتبادلةوتصادماتها

بسببيحدثشىءفكلعشوائيا،يحدثشىء"لا:نصهمالهوحيدأئرفىجاءالذى

لقوانينتخضعوإنما،فوضويةليستالذراتحركةأنهذامنوقصده1(،!)ولفرورة

تتغير.لاالتىالثابتةالطبيعة

))(أول4."،.4أ.3
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064حوالى30،كوسجزيرةفىولدالذىبأبقراطالإغريقىالطبتاريخيبدأ

حوالى"،الأبقراطيةاالجماعةعليهميطلقالذين،وتابجهأبقراطمؤلفاتوتضم..مق

كلفىرسائلوتشمل.،.مق003حوالىحتىعصرهمنتاريخهايبدأجمملأسبعين

فىعامةلمحاضراتومذكراتصيريةسجلاتإلىإضافة،الطبفروع

قسمعلىلأ!هاه(ولهح"الطبيةالأخلاقعلمفىرسالتهتحتوى.طبيةموضوعات

.اليومحتىبهيقسمونالأطباءيزاللاالذىالشهيرأبقراط

947-الكلاسيكيةالفترةخلالالإغريقىللعالمالثقافىالمركزأثيناأصبحت

أول.الإسكندربموتوانتهتالفارسيةالحروببنهايةبدأتالتى..مق323

من.(.مق284حوالى-052)حوالىأناكساجوراسكانالمدينةسكنفيلسوف

ثلاثينفيهامكثالتىأثيناإلىوانتقلالعشرينسنفىأيونيةتركالذى،كلازو!،ى

لبيريكليس.حميماوصديفامدرشاوأصبحعاقا،

وكماوله*،3الكونىالعقلأسماه،يدبزهعقللهالكونأنأناكساجوراساعتقد

لا،الكونفىمخدمنأول)هوإ:بيريكليس"حياةمؤلفهفى"!بلوتارخعنهكتب

يميزالذىوالبسيطالصافىوله*()3العقلص!انما،الضرورةحتىولا،الصدفة

أ)1(.مختلفةعشوائيةكتلةوسطمن،متشابهةعناصرلهاالتىالموادبينويفصل

حالةفىالأثير،يسمىمرئىلاعنصريملأهالكونأنأناكساجوراساعتقد

الباقية:أعمالهأحدفىيقولوهو؟السماويةالأجراممعهويحمل،دائمدوران

وتدورالأثيردورانيحملها،ساخنةحمراءأحجارالنجوموكلوالقمر)الشمسإن

بمعاودةواحتفظ،القوىوصمودهثباتهللأثيرالغامضالمفهومأثبتولقدأ)2(.معه

عندماالميلادىعشرالتاسعالقرنفىالحالهىكما،الكونيةالنظرياتفىظهوره

الكهرومغناطيسية.القوةينقلالذىالوسطأنهاعتقد

(1))!لاكلماح"،!ح3أس!اعثه،أ4،7.

(2)أمم!ممام+44!"س!7+،05؟019
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أكاديمية:مشهورتانمدرستانالكلاسيكيةأثينافىالفكريةالحياةسادت

وظلت،.مق038سنةحوالىالأكاديميةأفلاطونألمس!أرسطو،ولوقيونأفلاطون

الإمبراطورأغلقهاعندما،ميلادية952سنةحتىماحذإلىمستمرةبصورةتعمل

الأخيرةعاقاالعشرينخلالالأكاديميةفىطالئاأرسطووكان.م952عامجستنيان

عامحتىبنفسهوأداره..مق335عامفىاللوقيونأسسثم،أفلاطونحياةمن

واحد.بعاموفاتهقبلمقدونيةوطنهإلىعادعندما..مق432

أخبرنافقد؟محاوراتهفيسقراطقالهمماالطبيعةدراسةنحوأفلاطوناتجاهثبت

أفكارإلىانجذابهمدىعن04ء!طعأالروحإعنأفلاطونمحاوراتفيسقراط

للغايةمحزوئا-يقولفيما-كانولكنهوله*؟3للعقلمفهومهبسببأناكساجوراس

ذكرهـانماالأشياء،تدبيرمسئوليةيعطهولم،العقليستخدملمالإنسانأنإرأىعندما

أ)1(.وأسبابكعلل،وعديدةغريبةأخرىوأشياءوالماء،والأثيرالهواء

الآخرينالطبيعيينالفلاسفةوأوائلأناكساجوراسعنراضيىغيرسقراطكان

كانوما.حدوث"إسببمنبدلآالأشياءحدوث"كيفية9عنفقطأخبروهلأنهم

كانالكونفىشىءكلأناعتقدلأنهلةءأ!هاهءاحأ،الغائىالتفسيرهوعنهيبحث

علىلأفلاطونصموداالأعظمالتأثيركانلقد.ممكنةنهايةأفضلإحرازنحوموخها

فىالخصوصوجهوعلى،الهندسةفىكتمرينالطبيعةدراسةلمدخلنصيحتههىالعلم

القابلةهندستها،أى،الهندسيةالطرائقبهذهالطبيعةمعالتعاملخلالومن.الفلك

نأالمرءيستطيع،ملائمنحوعلمثالياجعلهيمكنالذىالفلكمثلعلومفىللتطبيق

فىسقراطيقولوكما.الهندسةفىالتىكتلك،إمؤكدةقوانينإلىيتوصل

ودع،الهندسةفىنفعلكماالمسائلطريقعنالفلكندرس"دعنا،:الجمهورية9

2(.إ)وشأنهالأشياءا

(1)،15!ا!ع،؟!،04.ء89.0

(2)اح05،!س!"هاكالاأس!،لأاأ.5؟5-!ح.
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السماوية-الأتجرامحركةتفسيرفىتكمنالإغريقفلاسفةمشكلةكانت

كانالتىالأرضمنترىكما-المرئيةالخمسةالكواكبالقمر،،الشمس،النجوم

بدتالأرضمنالأجرامهذهرصدتعندما.للكونالساكنالمركزأنهائعتقد

يومتادورانحالةفىتظهرالتىالسماويةالكرةتسمىح؟ها!جغرافيةكرةفىمغمورة

إلىفعلأالظاهريةالحركةهذهتعزى.السماوىالقطبتسمىالسماءفىنقطةحول

القطبيثمكلالنجومبيندورانهامحورومسقط،المعاكسالاتجاهفىالأرضدوران

منتشرقالشمسكانتلوكماتبدويجعلهاللأرضالمحورىالدوران.السماوى

.الغربفىوتغيبيومكلالثرق

كانتلوكماتبدوتجعلهاالشمسحولللأرضالمداريةالحركة،نفسهالوقتوفى

منقليلآبأقلالنجومبينالشرقإلىالغربمنعائدةتتحركأوتتراجعالشمس

يسمى.بروجئةعلامةعشرةاثنتىدورةواحدةسنةفىلتكمليومكلواحدةدرجة

لأن،،الكسوفيةالدائرةأوأ،البروج()فلكدائرةالنجومبينالشمسمسار

مستوىالقمرمداريعبرعندماتحدثوالقمريةالشمسيةوالخسوفاتالكسوفات

استواءخطمعدرجة5023حوالىمقدارهازاويةالبىوجدائرةوتصنع.البروجدائرة

بالنسبةالمقداربذلكمائلآيكونالأرضل!محورأنبسبب،السماويةالكرة

دائرةعندهاتعبراللتانالنقطتان.الشمسحولحركتهتحددهالذىالمستوىإلى

اللتانوالنقطتانوالخريفى،الربيعىالاعتدالانهماالسماوىالاستواءخطالبروج

التوالى.عل،وال!ثمتوىالصيفىالانقلابانهماوالجنوبالشمالأقمىعندفيهماتكون

دورئاوتسلكالبروجدائرةمنبالقربمتحركةأيضاترىالخمسةالمرئيةالكواكب

فىهذايحدث.السماويةالكرةحولحلقيةمساراتمتخذةتبدوتجعلهاتقهقريةحركة

تدور،الشمسحولدورانهافىبعضهامعوالأرضالكواكبعبوريشهدوقتأى

والخارجية،الأرضمنأسرعتتحركالداخليةالكواكبنفسها،بالطريقةجميعها

النجومبينالقهقرىمتراجعاكانلوكمايبدوالكوكبيجعلالحالتينفىوالتأثيرأبطأ،

الزمن.منلفترة
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منتظمة،دائريةحركةمتحركةكانتالسماويةالأجرامجمغأنأفلاطوناعتقد

اقترحفإنه،الميلادىالسادسالقرنفىالشراحأحد،سبميليكيوسيقولفيماولهذا،

لتفسيرعليهاالاعتماديمكنالفروضأى!عنللكشفأبحاثهمالفلكيونيوجهأن

1(.أ)ومنتظمةمنظمةحركاتطريقعنبالكواكبالمتعلقةالظواهر

كنيدوسامنلاص!ول*304آهاولصأ4ث!لاالكنيدوسىأيودوكسوسالفلكى

إلىسعى،الأكاديميةفىلأفلاطونأصغرمعاصرحاليا(،تركياوفى،الصغرىآسيافى

كراتلأربعالمحصلةالحركةهوسماوىجرمكلمسارأنبافتراضالمسألةحل

البعض،بعضهاعلمائلةمحاورهاولكن،الأرضعلىمتمركزةكلها،متداخلة

لهيئةفيزيائىكأنموذجبعدفيماالمنظومةهذهأرسطوأقز.مختلفةبسرعاتوتدور

السماوية،الأجرامإجمالىتمثلكرةوخمسينستباستخدام،يتصورهالذىالكون

(.الثابتة)النجومأبعدهاوتضم

والمفهوم،والعلمللفلسفةالكلىالطيفتغطى،المدىموسوعيةأرسطومؤلفات

الطبيعيةالعملياتتكونأنفكرةأى،الغائيةمبدأهوالطبيعيةفلسفتهفىالغالب

إالفيزياء":كتابهمنالثانىالجزءفىبوضوحعليهان!ق،وغايةمقصدنحوموخهة

أيضاالأشياءوطبيعة؟غايةعنيبحثالذىهوالآنالذكىالفعل"إن

صنعتهشئامثلأ.ما،منزلكانإذا،وبالتالى.الطيعةفىكماأى:كذلك

واذا؟بالعلمالآنأقامتهالتىالطريقةبنفسلثيدهيجبفإنهالطبعية،

بنف!لجاءتبالعلمأيضاصنعتقدالطبيعةصنعتهاالتىالأشاءكانت

،)2(.الطبيعةأوجدتهاكماالطريقة

())3؟الال!،ءأ،لا.045.0

(2)ول3أثمأ)(5س!،3ءلأكهأس!1،3).512-1:8.
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للأشياء،،عالمينأو،نظامينبينتميزوالحركةالمادةعنونظرياتهأرسطوكونيات

وتبتى،وثابتتامأعلسماوىونطاقالقمر،كرةتحتوناقصعابرأرضىعالم

متحدةكراتهيئةعلى،أساسيةأرضيةكموادالأربعةأمبيدوقليسعناصرأرسطو

كرةعنبعيذاالخارجإلىالأخيرةالكرةتمتدحيثوالنار،والهواءوالماءللأرضالمركز

43س!"حالأؤلىالجوهرأوالمبدأأناكساجوراسبهقالالذىالأثيراعتبربينماالقمر،

وإلىأعلىإلىوالناروالهواءوالماءللأرضالطبيعيةالحركةوتكون.السماويةللأجرام

الأثيريةالكراتتحملبينما،الأرضيةالكراتبينالطبيعيةمواضعهابالنسبةأسفل

(.)الساكنةالثابتةالأرضحولمنتظمةدائريةحركةفىالسماويةأجرامها

،أفلاطونأكاديميةفىأيضاوالدارسلأرسطوالمعاصربونتيكوس،هيراقليدس

الأرضدورانإلىبالفعليعزىليلأالظاهرىالنجومدورانأناقترحمنأولكان

الإغريقى.العالمفىعاقاقبولاأبذاتجدلمالفكرةأنولومحورها،حول

371-)حوالىثيوفراستوسزميلهاللوقيونمدرسةرئاسةفىأرسطوخلف

ثيوفراستوس،كان.لسبوس،أجزيرةفىأريسوسمن(.مق287حوالى

أغلبهاكتابا،227لايزتيوسديوجينإليهنسبوقد،الإنتاجكثيرأرسطو،مثل

كتابهماإ،الناتعلمإأبىلقببهمااستحقعملانوله.الانمفقود

علمبدايةالأحجار""فىكتابهيمثلبينما"،النباتاتإأسبابوكتاب"النباتات"تاريخ

.والمعادنالجيولوجيا

منسزاتون9تلميذهاللوقيونمدرسةرئاسةفىبدورهثيوفراستوسوخلف

ينسبالذىإ،م.ق682)تهيلليسبونتفىأ!5313ول351!ثاه،طهسأث!لا"لمبساكوس

.المتناثرةالأجزاءبعضعدافيماجميعهافقدتكتائا،أربعونإليه
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عموقاومعروفمتميزإرجلبأنهستراتونلايزتيوسديوجينوصف

سزاتونأعمالطأحد(.1")الطبيعةلدراسةحياتهكرس،غيرهمنأكثر،لأنه،بالفيزيائى

نأويبدوأرسطو.علىشرحهفىسيمبليكيوسذكره"الحركة"عنمفقود،الفيزياء،فى

معتزدادسرعتهاأنأى،تتسارعالساقطةالأجسامأنأوضحمنأولكانستراتون

منالماءصبملاحظةعند"لأنه:سيمبليكيوسشرحفىجاءماحدعلى،الزمن

ولكنمستمرا،يكونالقمةعندالتدفقفإن،ملموسارتفاعمنوسقوطهماسطح

حدوثهيمكنلاوهذا".متصلةغيرأجزاءهيئةعلىالأرضعلىيسقطالقاععندالماء

أكبر،)2(.بسرعةتاليةمسافةكليجتازالماءكانإذاإلا

أثينا،محلمصرفىالجديدةالإسكندريةمدينةحقتالهلينستيةالفزةأواثلفى

مركزةالإسكندريةفىالثقافيةالحياةوكانتالإغريقى،للعالمثقافىكمركز

الأولبطليموسأسسهمااللذانوالمكتبةالمتحفهمامشهورتينمؤسستينفى

فيلادلفوسالثانىبطليموسابنهوطورهما(،.مق283-53)5المنقذ(اسوتر

.م(.ق42)283-5

ومنيموسين،زيوسبناتالتسعالشقيقات،س!كالاول3للموزتاتائمهذىاتمحف

مدارسعلىوالنقوشبالرسوممزتناكانللب!ثرية،الراعياتالإلاهاتكنواللاتى

إلىمنهأبحاثمعهدإلىأقربكان.واللوقيونالأكاديميةوأبرزها،الشهيرةأئينا

للمتحفالعلميةالسمةأنالأرجحومن.الإنسانياتمنأكثرالعلومعلىيؤكد،كلية

..مق3-00288الفترةفىخدمالذىالفيزيائىاللمبساكى،ستراتوإلىئعزى

ليخلفأثيناإلىيعودأنقبل،الثانىبطليموسالقادماللإمبراطور،كمعلم

اللوقيون.رئاسةفىثيوفراستوس

(1)أ"هس!:+ح33ء،سااألا85.7.3.

(2)اسأهلأ4،ل!!ء!!3حأح"حعكهـس!،م3أك!51،غاح،0.)6.
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السابقالمحافظ،الفاليرونىديمتريوسإلىالأرجحعلىفيعزىالمكتبةتنظيمأما

الطالب،ديمتريوسأنويعتقد..مق703عامفىلإسكندريةاإلىفزالذىلأثينا،

تقلدهمنصبوهو،المكتبةلأمانةرئيسأولكانأثينا،فىاللوقيونمدرسةفىالسابق

ديمتريوستمرفتحت"كان،جوديوسلأريستياسوطبفا..مق284حتى

والستطاع،العالمفىالموجودةالكتبكلبتجميع،أمكنإذا،يقوملكىكبيرةميزانية

!)1(.الملكمطلبومقدرةجهدمنأوتىمابكليحققأنوالنسخالشراءطريقعن

حتى.(.مق22ا2-)47الخئر(أيورجيتسالثالثبطليموسعمرأتىإنوما

كلتشملرقيةمخطوطةمليوننصفمنمجموعةبهايكونلأنتعذالمكتبةكانت

فصاعذا.هوميروسمنبدءا،والعلومالإنسانياتفىالعظيمةالإغريقيةالأعمال

خدمالذىالوحيدالعالم.(.مق1-27559)حوالىالقورينىإيراتوشثينكان

الأدبفىأيضاكتبكما،وجغرافى،وفلكى،ياضياتىشفهو،المكتبةلأمانةرئي!ا

خطدوائرأساسعلالمعروفللعالمخريطةرسممنأولأنهإليهوينسب.والتاريخ

الذىالأرضلمحيطالدقيقبقياسهمثحهوروهو.العرضخطوموازياتالطول

يصنعالإسكندريةفىالصيفىالانقلابفىظهزاالشمسظلأنبملاحظةحدده

نفسهاليومفىالشمسكانتبينما،الدائرةمناجزغخمسينمنجزءاتساوىزاوية

بينالمسافةأنواستنتج.الجنوبإلىأسوانمدينةفىالظهروقتمباشرةالرأسفوق

حسبهالذىالأرضمحيطمناجزغخمسينمناجزغكانتوأسوانالإسكندرية

القيمةتساوىنتيجةعلىليحصلخمسينفىوضربهاالمدينتينبينالمسافةبتقدير

الانقلابيينعندالزوالىالشمسىالارتفاعأنأيضاإيراتوشثيناكتشفتقريئا.الحديثة

علىحصلاثنينعلىوبالقسمة،الدائرةمن!بمقداراختلفوالشتوىالصيفى

البروجى.للميلثانية95091دقيقة5وادرجة23حوالىقيمة

(1)4م!،507اح-4!كاماول،أا!؟+ااول43+!*ح!أ3؟أطلاكهأول+أاكم53لأا1،أولاول،،أ!4+،*ع)!س!ول

4+!ح+أ!،+ا،4لأه؟،+ولهلأولأث!"433+،7أ؟حا!ة3أا،مما.1170.
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بالإسكندرية،الرياضياتفىالعظمىالمدرسةيبدوماعلأقليدسأسسلقد

عدممنالرغمعلىالميلاد،قبلالثالثالقرنأوائلفىالمتحففىدرسأنهويعتقد

الهندسة"فى"العناصربكتابهأقليدساشتهر.حاسمةبصورةهذاتثبتمصادروجود

أخرىولغات،واللاتينية،العربيةإلىبدورهئرجم،الموضوعفىرائععملكأقدم

:بعنوانالفلكفىتعليمتاكتائاالرائدةأقليدسمؤلفاتتشملكذلك.عديدة

أحدويقضى.1،95!حالمناظر!9أو"البصريات"بعنوانالمنظورفىورسالة،الظواهر""

)الرؤية(الإبصارعمليةبأن""البصرياتكتابهفىالمتضمنةأقليدسافزاضات

الفكرةهذه.الجسمإلىالعينمنمستقيمةخطوطفىضوئيةأشعةانتشارعلىتنطوى

فىكتبواممنكثيرونبصحتهاواعتقد،الخارجىالانبعاثنظريةباسمتعرفالخاطئة

الميلادى.عشرالسابعالقرنحتى،كلهموليس،البصريات

-)287أرشميدسبأعمالذروتهاإلىالإغريقيةالرياضياتيةالفيزياءوصلت

إليهوخهالذىإيراتوشثينمعتراسل.بصقليةسرقوسةفىولدالذى.م(ق212

نحوعلىم6091عامفىاكتشافهوأعيدقديمافقدالذى""المنهجعنالشهيرعمله

الذىالشهيرأرشميدسمبدأعلمبنيةالطافيةالأجسامعنورسالتهومثير.مفاجئ

إلىأسفلمندفغايلقىفإنهمامائعفىجزئئا،أوكلئاما،جسمغمرإذاأنهعلىينص

الرافعةقانونيستخدم"السطوحتوازن"عنوكتابه.المزاحالمائعوزنيعادلأعل

الجسموزنتأثيرئاعندهايتركزالتىالنقطةأى،المختلفةللأجسامالثقلمركزلإيجاد

علمأىالاستاتيكا،فىلهالتاليةالأعماللكلالأساسأصبحالذىالمفهوموهو؟كله

أمساحةاقياس"عنرسالتهوفى.اتزانحالةفىوهىالميكانيكيةالمنظوماتدراسة

لقياسالإفناء"إطريقةباسمالمعروفةالمتتابعةالتقريباتطريقةاستخدمأالدائرة

بينالنسبةأنوجد"والأسطوانةالكرةعنزرسالتهوفى.الدائرةمساحة

نألدرجةالكشفبهذافخوزاوكان2،3/تساوىمحيطةوكرةأسطوانةمساحتى

.قبرهعلمنقوشالرقم
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المحرقة،والمرايا،المجانيقشملتالتىباخزاعاتهمثمهوزاأرشميدسكان

الولب!تسمىالمياهلرفعوآلةالبز،إلىالكبيرةالسفنلجزالمركبةالبكراتومجموعة

+س!3!ه!"المبيانأنشأكذلكمصر)8(.فىمستخدمةتزاللا،أرشميدس""حلزونةأو

السكندرى:لبابوسوطبفا.شيشرونشاهده،السماويةللحركاتعملىكأنموذج

لتمثلصنعهاالتىالسماويةالكرةتصفحالئا،مفقودة،أطروحةأرشميدسكتب

القمر.وخسوفاتالشمسكسوفاتوتوضحوالقمر،الشمسحركات

للتعبيرطريقة،الرملعذادأوأ"الرمال"حاسبعملهفىأرشميدسويصف

الأرقامتكتبوفيها،آنذاكالإغريقعلاستعصتالتىجذا،الكبيرةالأعدادعن

فىالرملحباتعددأرشميدسح!سب،ذلكمثال.أبجديةحروفباستخدام

مركزىبينالمسافةهوقطرهانصفكرةاعتبر")1(،الكونحجميساوى"حجم

أرسطرخساقترحهاجديدةفلكيةلنظريةمرجغائعدبهذاوهو.والشمسالأرض

فرضعنأعلنالساموسىأرسطرخس"لكنقليلا:الأصغرمعاصره،الساموسى

لقدتؤا.المذكورمنكثيزاأكبرالكونبأنتقضىمنطقيةمقدمةعنهينتجمعين

تدورالأرضولكن،تتحركلاوالشمسالثابتةالنجومأن،واقعةكحقيقة،افترض

المسار")2(.وسطفىتقعالتىالشمسحولدائرةمحيطفى

قرنا.عضربثمانيةكوبرنيكوسقبلالشمسمركزيةلنظريةذكرأولهذاكان

رسالة،لأرشميدسالمعاصرس!؟(ول!حاشأ،3آهول3033الأسوسىكلينثيسكتب

زعزع"أنهأساسعل،التقوىوعدمبالعقوقأرسطرخسوتتهم،النظريةتست!نكر

فىتقرلااندئرتولكنها،الجاهورفعالرىأغراضفىوتستخدمالطنور،،1ممرفىتسمى)!ه(

(.المزجماحديثةآلاتظهوربعدالحالىالوقت

(1)هزأمم!ءإ33؟لاأ623.0،3.

(2))!أ4.،".66-626.
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متأخرةإضافةالعبارةهذهيعتبرونالمعاصرينالكلاسيكيينبعض1(.")الكونمدفأة

بأنهايعتقدونآخرونهناكيزالولاالميلادى،عشرالسابعالقرنفىمالغوىمن

فىازدهرالذى،البابلىسلوقسكانا.قائلهاإلىأالنسبخالصةوأصيلةحقيقية

لنظريةقبولهعنهالمعروفالوحيدالقديمالفلكىهوالميلاد،قبلالثانىالقرن

أحياهاحتىوأغفلتنسيتأخرىناحيةمنلكنها،الشمسمركزيةعنأرسطرخس

الميلادى.عشرالسادسالقرنفىكوبرنيكوس

القمرحجمىعنرسالتههىأرسطرخسأعمالفيالمتبقىالوحيدالعمل

استخدمحيثوأبعادهماإ،والقمرالشمسحجم"فى:بعنوانوبعديهما،والشمس

والقمرالشمسبعدىلحسابفلكيةأرصادثلاثةإلىإضافة،هندسيةتوضيحاتفيها

التقديرمتدنيةكلهاعليهاحصلالتىالقيموكانت.الأرضإلىبالشبةوحجميهما

كثيزاأكبرالشمسأنأوضحولكنهأرصاده،دقةعدمبسببعاليةبدرجة

،الكونمركزفىيضعهاجعلهالذىالسببهوهذايكونوقد،الأرضمن

.الأرضمنبدلآ

أبولونيوسهووأرشميدسأقليدسيضارعالذىالآخرالهلينستىالرياضياتى

ضيفوكانالإسكندريةفىدرسوالذىالميلاد،قبل262سنةحوالىالمولودالبرجى

آسياغربىشمالفىالبرجامى.م(.ق21-1479)الأولأتالوسالملكبلاطفىشرف

تحليلوفيها"،المخروطات"فىرسالتههىوالمتبقىالكبيرأبولونيوسعمل.الصغرى

المكافئ،والقطع،الناقصوالقطع،الدائرة:المخروطيةالأربعةللقطاعاتشامل

العربيةمنكلإلىبدورها"المخروطات"فىرسالةترجمتوقدالزائد.والقطع

كما،الكوكبيةللحركةالثانىقانونهفىاللاتينيةالترجمةكبلريوهانزواستخدم،واللاتينية

لأرضية.اوالمقذوفاتالكواكبمنكلحركةتحليلفىنيوتناسحقاستخدمه

(1))!ول134،ث!ح،،أ)83407أ،أ.239

46

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


التقهقريةالحركةلشرحرياضياتييننظريتينصياغةأيضاأبولونيوسإلىينسب

بأنتقضىالتىالتدويرفلكنظريةهىالنظريتينهاتينإحدى.للكواكبالظاهرية

علوالثانية،الأرضعلىممركزةالأولى:داثريتينحركتينمحصلةهىالكوكبيةالحركة

الكوكبأنفهىالثانيةالنظريةأما(.)الناقلالحاملوتسمى،الأولىالدائرةمحيط

أ!اأوضح.الأرضعلىممركزةغيردائرةأىالمركز،مختلفةدائرةمحيطعليتحرك

وصففىأيهمااستخداميمكنبحيث،الأخرىتكافئالنظريتينهاتينإحدىأن

تقهقرية.كوكبيةحركة

آلاتكمخزعمشهوزاكان،لأرشميدسمعاصر،السكندرىستيسيبوس

دفقمضخةاختراع،كثيرةأشياءبينمن،إليهينسب.وهوائيةميكانيكيةوأدوات

مائية،وساعة،هيدروليكى(موسيقيةآلةاوأرغنإطفاء،وآلة،ومنجنيق،جبرى

كل.الثانىبطليموسزوجةأوأختأرسينوىللإمبراطورةصنعهغزيدوتمثال

أتباعهأكثرأحياهاأنبعدباقيةواخزاعاتهأفكارهولكنحالئا،مفقودةمؤلفاته

الإسكندرى.وهيرونالبيزنطىفيلونوهما،شهرة

ثلاثةالمتبقيةأعمالهوتضمالميلاد،قبلالثالثالقرنأواسطفىفيلونازدهر

وفى"،الهوائية"المضخاتوفى"،المجانيق9فى:الميكانيكافىكبيرعملمنأجزاء

الإسكندريةإلىسافرأنهالأجزاءهذهأولفىفيلونذكر.عنها"والدفاعالمدن)حصار

منعدداالثانىالجزءفىووصف؟ستسيبوسصنعهالبرونزمنزنبركيامنجنيفاورأى

هوائيةدمىتشملستسيبوس،منغالتابالتأكيدالمأخوذةالتوضيحيةالنماذج

استخداميصف،العسكريةالهندسةفىعملأقدم،الثالثالجزءوفى؟ديناميكية

والكتابة،السريةالرسائلاستخدامإلىبالإضافة،مختلفةحربيةآلاتومقاومة

.والسموم،بالشفرة
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الرائعةأعمالهوأطولالميلاد.قبلتقريتا62سنةفىالإسكندرىهيرونازدهر

توضحتجاربمنهالأولىالثلاثةالفصولتصفالذىءحأ،،ولولس!ولحهوبعيدحدإلى

علالحصولاستحالةوتبين،يبذلهالذىالضغطبواسطةعليهيستدلجسمالهواءأن

منالمكونةالشهيرةالبخاريةآلتهأيضاالكتابيصفأرسطو.رأىبعكس،فراغ

اتجاهاتفىمماسياموجهةبخارنفاثاتبواسطةيداربحيثمصممزجاجىانتفاخ

الزجاجية.()الانتفاخالكرةأقطارأحدطرفىمنمتقابلة

أبرزها،ولهداول15ول!41-7ف!لةول!رسالتهفىأخرىاختراعاتهيرونيصف

باستخدامغلقهاأوهيكلأبوابفتحمثل"،المعجزة"صنعأو4"!،وللا!؟أ،آلات

إسهاماتكذلكهيرونإلىينسب(.الكنيسةأو)الهيكلمذبحفىنارمنمتولدبخار

التطبيقية.والرياضياتالبصرياتمجالفىمهمة

أعظما،اليونانفى4ء!حأ*نيقياإلىأنسبةالنيقى،أبرخشأوأهيبارخوس

مصدر.الميلادىقبلالثانىالقرنمنالثالثالربعفىازدهر،القديمةالعصورفلكى

فىعملهيبارخوسإنيقولالذىسترابوالجغرافىهوحياتهعنالقليلةالمعلومات

صراحةأشارالذىبطليموسكلاوديوسالفلكىإلىبالإضافة،لإسكندريةامكتبة

.مباشرةمنهيقتبسكانماوغالئا،وأرصادهنظرياتهإلى

قصيدةعلىشرحوهو،الأولعملهعداماهيبارخوسكتاباتجميعفقدت

أراتوسنظمهاكا!ح+أهولفة؟ع"الظواهر"بعنوانالنجومكوكباتتصففلكية

أفهرسكتالوجعلالشرحيحتوى(.الصغرىبآسيا3اهأسولىبلدةإلىأنسبةالسولى

ولمعانه،السماويةإحداثياتهمنهالكلهيبارخوسأعطىنجما،585لحوالىمصورا

فجأةأحدهاظهرالتىول!57الجديدةالنجومأو!،إالمستسعراتذلكفىبما،النسبى

.العقربكوكبةداخل..مق134فى
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الحركةأىأكهثاس!ححع!،ولهالبداريةلاعتدالينالحركةباكتشافههيبارخوساشتهر

هذهاكتشف.البروجدائرةعلىالعمودىحولدائرةفىالسماوىللقطبالبطيئة

تيموخاريسالفلكىأجراهاأنسبقأرصادمعالنجمىكتالوجهبمقارنةالظاهرة

قوسية.ثانية2054كانتالسنويةالبداريةأنحسابعلساعدهمماعافا،128قبل

بداريةدورةعنهاوينتجسنة،لكلقوسيةثانيةخمسينحوالىحالئاالمقبولةالقمية

المدارئةالسنةتجعلأنهافىالبدأريةهذهتأثيرويظهر.سنة05582حوالىمقدارها

دقيقة.02بحوالىالنجمتةالسنةمنأقصر

المجالفىلهإنجازوأعظم،ورياضياتىكجغرافىأيضاهيبارخوساشتهر

وتابعه،الفلكفىوتطبيقهالكرويةالمثلثاتعلمتطويرهواالرياضياتاالأخير

.بطليموسكلاوديوس

معاصرا،باليونانبيثينيافىطرابلسإلممانسبةالطربلسىأوأالبيثينىثيودوزيوس

تطبيقاتعن!حأ!س!!ط"3،الكرئاتأو"الأكر"بكتابهمعروف،هيبارخوسأصغر

حتىمستخدماوظلواللاتينيةالعربيةإلىترجموقد،الفلكفىالكرويةالهندسة

الميلادى.دثرالسابعالقرن

آسيافىالأسودالبحرشاطئعلأماسيافىم(52حوالى..مق)63سترابوولد

الجغرافيالما9كتابهوالكبيرعمله.وروماالإسكندريةمنكلفىودرس،الصغرى

مقدمته:فىذكركما،ويصف،المعروفالعالمكليغطىجزءاعشرسبعةمنالمكون

رؤيتهيمكنآخرشىءوكل،وفواكه،ونباتات،وحيواناتوالبحر،البرفىأشياء"

")1(.مختلفةمناطقفى

01،5"،3،3)1(ا.)0
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فىولدالذىبيدانيوسديوسقوريدوسكتابمعالعقاقيرعلمبدايةجاءت

الجيشفىكطبيبوعمل،الصغرىآسياشرقىجنوب3!ممهولولولهفى"زربة"عين

كتابهيحتوىإ.م68-45)ونيرون(م45-14)كلاوديوسعهدىفىالرومانى

وقد.عقارا000وحوالىطبىنبات006حوالىوصفعل!الأدوية"مفردات

الأساسوأصبح،واللاتينيةالعربيةإلىالإغريقيةمنالتتابععلىالعملهذاترجم

المسيحية.وأوروباالإسلامىالعالممنكلفىالعقاقيرعلمفىالتاليةالأعماللكل

(م001حوالىهردزا)حأ*حكا!أهلماط3آهحك!كا!!3،()شىلجراخوسمانيقو

منأجزاءفىأؤلىكتئبوهوالعدد"،علمإلى"المدخلمؤلفهبفضلمشهور

هذاترجم.والأفلاطونيةالفيثاغوريةالفلسفةلفهمإليهالمجتاجكانالتىالرياضيات

.والغربالإسلامىالعالممنكلفىمؤثراوكانبدورها،واللاتينيةالعربيةإلىالعمل

وأجرى،الرياضياتفىكتبفقد،لنيقوماخوسالمعاصر،الإسكندرىمينيلاوسأما

فىالكرويةالهندسةيطبقالذى"الأكر"،كتابهيزالولاروما؟فىفلكيةأرصاذا

فقط.العربيةباللغةباقتا،الفلك

يعرفلاالذىبطليموسكلاوديوسبعملالقديمالإغريقىالفلكعلمتأؤج

منلكلالمتتاليينالعهدينأثناءالإسكندريةفىعملأنهغيرحياتهعن

بيوسوأنطونيوس(م138-171الفزة)فىهادرياناالرومانيينالإمبراطوريين1

ف!)أ،!8+س!ط،كا!كتابأعمالهأشهر.الأرجحعلىوالمكتبةالمتحففىام(،6-ا)138

لحركةتفصيلىوصفوهو،"الماجسطى"العربىلاسمباأكثرالمعروف3،أ*4،وللأثه

القدمية،اليونانيةالثقافةبلدانإحدىوكانتحالئا(،الأردن)فىتجزشفىيخقوماخوسولد)!(

الحين،ذلكفىبالعلماشتهرتالتىالبلدانمنعددوفىنفسهاجرشفىعلومهتلقىوقد

وللعلومالفيثاغورىللمذهبمركراكانتحيثفيها،ودرسالإسكندريةزارولعله

7913بههـوت،للملايينالعلمدار،بالرعندالعلومتاريخ،فروخعمر)انظر:الرياضياتية

،.المزجما3(00ص،م7791هـ/
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أفلاكواستخدامهيبارخوسأرصادعلىكبيرةبدرجةمؤسس،السماويةالأجرام

التعديلوكان.معيناشكلابطليموسأكسبهاالتىالمركزنحتلفةوالدوائرأضدويرا

بانتظاميتحركتدويرفلككلمركزجعلأنهوبطليموسأدخلهالذىالرئيسى

أزيحتالمسير""معدلتسمىنقطةإلىبالنسبة(الكواكبلكلصحيحغيرهذاأن)ولو

موضوعكانالذىالمفهوموهو،الداخليةالدائرةأو)الناقل(،الحاملمركزعن

علمتطويرإلىبهأدىالسماويةالكرةلخريطةبطليموسرشمإنبعد.فيماخلاف

عرفتلأداةالأساسيمثلاناللذين،المج!مالإسقاطوأسلوبالكرويةالمثلثات

عالية.بكفاءةالعربالفلكيونواستخدمها"،"الأسطرلابباسمبعدفيما

"الجداول:الفلكفىأخرىرسائللبطليموسالمتبقيةالأعمالتشملأيضا،

"،والكرويةالمستوية"المثلثات"،الثابتةالنجومأطوار""،"الاقتصاص"،الفلثية

فىوعمل"،"المأخوذاتيسمىإغريقىرياضياتىنسقوهو،كاا+أ+س!)!ولولأناليما"أ

و"الجغرافيا"،"المناظرأ،:بالعناوينورسائلإ،الأربع"المقالاتيسمىالتنجيم

الموسيقية.النظريةفى"و"الإيقاعات

بالترجمةفقطالمحفوظ"المناظر"كتابهفىالضوءفىأبحاثهبطليموسعرض

العلاقةتوضيحهوالعملهذافىلهإنجازوأهم،العربيةالترجمةعناللاتينية

وسطمنيمرعندماالضوءشعاعانحناءأى)الانكسار(،الانعطافلقانونالتجريبية

الميلادى.عشرالسابعالقرنحتىالصحيحةنظريتهإلىالتوصليتمولمآخر،إلى

نظريةإلىتمافاهندسيةبصرياتمنالتقدمهنا"نرىأننانوجيبورلاحظ

تجريبيةبياناتعلىالمبنيةالفسيولوجيةوالبصرياتبعينينالثنائيةالرؤية

1(.")منهجىوتجريب

(1)لاء*س!لا،؟س!3،3.".26؟
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منذباقتاظلالنظريةالجغرافيافىعملأشمللبطليموسالجغرافيا"دايعتههـكتاب

.والعرضالطوللخطوطشبكةعلالمعروفللعالمبخرائطمزود،القديمةالعصور

الأعماللكلكأساسواستخدم،اللاتينيةإلىثم،العربيةإلى"الجغرافيا"كتابترجم

الأوربية.النهضةعصرحتىالرياضياتيةالجغرافيافىالتالية

العصورفىطبيبأعظم(م402حوالى-013)البرجامىجالينوسكان

أسقليب!سمعبدفىالطبىالتمفنممارسةأدى.لبطليموسأصغرومعاصزا،القديمة

هوالمجروحينكاا!4ث!53(!أالمجالدينمعالجةفىعملهكانحيث،برجامونفىللشفاء

.الأعصابوعلموالفسيولوجيا،،البشرىالتشريحبعلمالأوليةالمعرفةأعطاهالذى

روماإلىانتقا!،والإسكندرية،وكورنثوسسميرنا،فىالدراساتمنالمزيدوبعد

ماركوسالأباطرةلدىكطبيبحياتهمنتبقىمامعظمفيهاقضىالتى

(وكومودوس،م961-161)فيروسولوقيوس(،م018-161)أوريليوس

(.م018-291)

الأساس،واللاتينيةالعربيةإلىتباغاالمترجمة،جاليوسمؤلفاتشكلت

عشرالسابعالقرنحتىالمسيحيةوأورباالإسلامىالعالممنكلفىالطبيةللأدبيات

وأرسطو،،أفلاطونعلىشروخاتشملعميقةفلسفيةالطبيةأعمالهوتعد.الميلادى

"الطبيبرسائلهإحدىعنوانمنأيضامثبتوهذا.وآخرين،وأبريكوروس

و"المدخلاالعلمىالبرهانإفى:رسالتيهإلىإضافةأيضا"،فيلسوفايكونالأفضل

بسبعةفرويدسابفا،الأحلامتفسيرذلكفىبما،النفسعلمفىأيضاكتب".المنطقإلى

قرنا.عشر

ونظريةالجبرمجالفىم(052حوالى)ازدهرالإسكندرىديوفانتوسأنجزلقد

أعمالهوأهم.المخروطاتفىوأبولونيوس،الهندسةفىأقليدسأنجزمثلماالعدد
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الكتبترجمتأصلئا.كتائاعرثلاثةمنالمتبقيةالستةالكتبأحد"الحسابإكتاب

سنواتستوبعدام،162فىاللاتينيةإلىالإغريقيةمن"الحسابدامنالمتبقية

الأعداد.فىالحديثةالنظريةينشئأنفيرما"دىأبييرالفرنسىالرياضياتىألهمت

الرابعالقرنمنالأولالنصففىازدهرالذى،الإسكندرىبابوسوصنف

رسالتهوتعتبر.والجغرافيا،والموسيقى،والفلك،الرياضياتفىأعمالا،الميلادى

العصرفىأسلافهمنالعديدإنجازاتلمعرفةالرئيسالمصدر3ءلا!ه!!وللا""المجموع

عملهوترجم.وبطليموس،وأبولونيوس،وأرشميدس،أقليدسوأبرزهم،الهلينستى

وما،ونيوتنديكارتمنكلبهوتأثر،واللاتينيةالعربيةإلىالرياضياتفىالخاص

الأوليةالمقرراتفى!بابوس"مبرهنةباسمالمعروفاكتثافاتهأحديدرسيزال

والتكامل.التفاضللحساب

النصففيوكتب،والمكتبةالمتحففىعملعالمآخرالإسكندرىثيونكان

و"المناظر""العناصر"كتابىعلىشروحاتالميلادىالرابعالقرنمنالثانى

ولاحظ.لبطليموس"الفلكيةالجداولوإ""الماجسطىكتابىإلىإضافة،لأقليدس

دائرةطولعلىوذهائاجيئةيتذبذبالاعتدالينأحد"أنالأخيرالعملفىثيون

046مقدارهازمنيةفحرةطوالدرجاتثمانمقدارهازاويةخلالمتحركا،البروج

الفلكيينعند"الارتعاش"نظريةيسمىفيماالخاطئالمفهومهذاوظهر.سنة

السادسالقرنفىكوبرنيكوسناقشهأنإلىمختلفةبأشكالوبقى،الإسلاميين

الميلادى.عشر

م054حوالىوفى،والرياضياتالفلسفةفىأستاذةثيونابنةهايباتياكانت

فىالوحيدةالأكاديميةالمرأةوهى،الإسكندريةفىالأفلاطونيةالأكاديميةترأست

لبطليموس،""الماجسطىعلىثيونلشرخالثالثالكتابنقحت.القديمالعلمتاريخ

53

http://www.al-maktabeh.com



فىمحاضراتهاحالئا.مفقودة،وديوفانتوسأبولونيوسأعمالعلشروخاكتبتكما

حزضالذى،الإسكندريةباباكيرل!،القديسغضبأثارتالوثنيةالفلسفة

هايباتيا.قتلتبسببهالذىالشغبعلىمتعصبينمسيحيين

هذاوبحلولتقريئا،الميلادىالرابعالقرننهايةحتىالإسكندريةمكتبةبقيت

ثيودوسيوسلإمبراطوراوأصدر.تلاشىقديبدو،ماعلى،المتحفكانالوقت

وانتهز.الإمبراطوريةأنحاءفىالوثنيةالمعابدكلبهدمم193سنةفىمرسوماالأول

سيرابيسمعبدهدمفىالمتعصبينأتباعهليقودالفرصةهذهالإسكندريةباباثيوفيلوس

نهايته،إلىالقديمالعالموصللقد.الثالثبطليموسعهدمنذالمكتبةضمالذى

الإسلامىالعالمإلى،الإغريقبلادعبرأخيزا،وعلومهفلسفتهانتقالمنالرغمعلى

حديثا.ظهرالذى
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الفالثالفصل

بغدادإلىا!قا

وقد،الإسكندريةفىالأفلاطونيةالأكاديميةيرأس)*(عالمآخر""أمونيوسكان

متميزاأمونيوسكانتقريئا.م526و175عامىبينوفاتهحتىم485عاممنذأدارها

أشهرمنكان.أرسطوعلىبشروحهواشتهر،والرياضياتوالفلكالفلسفةعلومفى

لفيلسوفانواثاولأس!ه(ولس!آهولولهاكا!3"لونأسكامنيوتوقيوسأ"تىضياالرياتلاميذه

خلف،مسيحى،فيلوبونس.أحاأحأ4كيليكيامن"و"سمبليقيوس"فيلوبونسجون9

الذى،وسمبليقيوس؟لإسكندريةافىالجديدةالأفلاطونيةللمدرسةكرئيسأمونيوس

القديمة.الأفلاطونيةبالأكاديميةولحقأثيناإلىانتقلوثنيا،ظلأنهيبدو

أرشميدسعملمنالأولالكتابعلىشرحهأمونيوسإلىأيوتوقيوسأهدى

-لأرشميدسآخرينعملينعلشرحينذلكبعدوكتب"،والأسطوانةالكرةلافى

كتابمنالأولىالأربعةالأجزاءإلىإضافة-"السطوحتوازنو""دائرةقياس9

.الأعمالهذهبقاءفىحاسمةأنهاشروحهأثبتت،لأبولونيوس""المخروطات

ولو،وغزيرةقيمةمادةعلىتحتوىالتىأرسطوعلبثروحهسمبليقيوساشتهر

بعضتعرضت.سقراطيينقبلفلاسفةلأعمالمتناثرةبقاياتشمل،متاحةغيرأنها

رئاسةفىأمونيوسخلفالذىفيلوبونسجانبمنللنقدالأرسطيةالعلميةأفكاره

)!ي"(.الإسكندريةفىالأفلاطونيةالمدرسة

ا.المزجمأ+!2!ه3!)5،اس!كهبأنهالمؤلفوصفه)،(

(.المترجمأالفصلهذامنالأولىالفقرةفىالمعلومةهذهالمؤلفذكرأنشق)*"(
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الأرسطيةالعالميةالرؤيةحولكبيرجدالالقديمةالعصورفجرفىحدثوهكذا

الجدالهذافىجزءأهمتركزوقد.سمبليقوسعنهاودافعفيلوبونسهاجمهاالتى

الابتدائية.الدفعقوةبعدتحركهيواصل،سهممثلما،مقذوقاأنفىالسببعلى

نأمؤداهاكانالتى،سمبليقيوسعرضهاالتىالأرسطيةالنظريةفيلوبونسرفض

أولكاأعحهأ5أث!كاأ3تسمىظاهرةوهى،الخلفمنليدفعهيعودالسهميزيحهالذىالهواء

يستقبلإطلاقهعندالسهمأنذلك،منبدلأ،فيلوبونساقترح،.التوقفضديدأىا

باسمالقروسطيةأوربافىظهرتالتىالفكرةوهى"،ماديةغيرأومعنويةدافعةإقوة

الأداةتلك،الأسطرلابعنرسالةفيلوبونسكتبأيضا،.،التحرككميةنظرية9

وحساباتهم.أرصادهمفىذلكبعدالعربالفلكيينكلاستخدمهاالتى

علىبيزنطةإلىم533عامفىإمبراطوريتهعاصمةقسطنطيننقلأنبعد

التىالدولةدينالمسيحيةأصبحت،القسطنطينيةالحينذلكمنذلتسمىالبوسفور،

مجلسأولبالفعلقسط!نطيننطم.البيزنطيةالإمبراطوريةبعدفيماتسمىأصبحت

المجلسعقد،.الصغرىأبآسيا!ح!حأ*نيقيةفىم325عامفىللكنيسةمسكونى

أفسس،فىم431عامفىوالثالث.بالقسطنطينيةم381عامفىالثانىالمسكونى

جدولوكان،للعاصمةالآسيويةالضواحىفى،خلقيدونيةفىم154عامفىوالرابع

مسائلبحثهواالكنسيةالمجامعأ3وللأ430السنودساتهذهلكلالرئيسىالأعمال

ماخلقيدونيةفىالقساوسةصاغاليلا،.االمسيحبطبيعةيتعلقماوخاصة،عقدية

هـالهئا،إنسائاكانالمسيحأنبمعنىالأرثوذكسى،المسيحىبالمذهبيسمىأصبح

أدانوا،نفسهالوقتوفىايفصالهما.رغمتقسيمهمايمكنولاتامتانطبيعتيهوكلتا

الوحديطبيعيونوهم،ذلكبخلافيعتقدونالذينأولئكبالهرطقة

أساشاأتباعهميوجدالذينا،واحدةطبيعةللمسيحبأنالقائلونأالاا5اثالأ؟"هولس!أ3

كؤنواثموممر،،وفارس،النهرينبينوماوسوريا،،الصغرىآسياشرقىجنوبفى

الخاصة.الانشقاقيةكنائسهم
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شرقىجنوبفىالانشقاقيونالمسيحيونالمبكرةالترجماتمنبالعديدقام

ولغة،ال!ريانيةيتكلمونالذين،وفارس،النهرينبينماوبلادوسوريا،،الأناضول

كنائسأعضاءبالسريانيةالناطقونالمسيجونكان.الآراميةمنمشتقةسامية

الأرئوذكسىالبطريركيةعنانشقتأخرىمشرقيةوكنائس،ويعقوبيةنسطورية

الشرقيونالمسيحيونهؤلاءاستوعب.عقديةقضاياحولالقسطنطينيةفىالإغريقية

مدارسوخاصة،ومدارسهمأديرتهمخلالمنالعلمانىالإغريقىالتعليم

منوكان.النهرينبينمابلادشمالىفىوئصيبين(،التركية)أورفاالزهافىالنسطورين

أهمها،السريانيةإلىمترجمةإغريقيةرسائلالمدارسهذهفىالمستخدمةالكتببين

لأرسطو.منطقيةأعمال

مركراالميلادىالرابعالقرنمتصففىأسستالتىالزهامدرسةكانت

وخلال.بالسريانيةالناطقينال!ثرقيينالمسيحيينبينالإلهياتفىالعلياللدراسات

-24)9للقسطنطي!نيةالنسطورىللبطريركتابعينالرهافىالعلماءكانالتالىالقرن

هذاأدى.أفسسمجلسقبلمنباالرطقةالمسيحيةمذاهبهأدينتالذى(،م431

المدارسانتقلتوعندئذ،948عامفىالرهامدرسةيغلقأنإلىزينونبالإمبراطور

فارسية.منطقةفىآنذاككانتالتىنصيبينإلىشرقاالنسطورية

فىالساسانيةالعاصمةإلىالمطافنهايةفىأوصلتهمشرقاالنسطوريينهجرة

ب!دارةالميلادىالخامسالقرنأواخرفىالتحقواحيث،الغربيةفارسفىجنديسابور

الإدارةدزستوهناكم(.2-14272)الأولشابورالملكأسسهاطبيةمدرسة

سريانية.بترجماتوالعلوموالطبالإغريقيةالفلسفةالنسطورية

تاريخفىفاصلحدبمنزلةالميلادىالسادسالقرنأنالمحدثونالمؤرخونيعتبر

بدلآ،بالبيزنطيةتسميتهاإلىفصاعداالوقتذلكمنذالاتجاهمالالتىالإمبراطورية
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فىالقسطنطينيةإلىاتركياإذميد،احالئانيقوميديامنالانتقالأنولو،الرومانيةمن

الأسقفقولحدوعلى.والانقسامالانشقاقبدايةيميزالذىعادةهوم432عام

الأخ!يرةالأيامفى،الميلادىعشرالخامسالقرنمنتصففىجيناديوسالكبير

لمفإننى،بالكلاماإغريقىأهيللينىأننىمنالرغم"على:البيزنطيةل!مبراطورية

أتخذأنأودوإنى.الهيلليوناعتقدمثلماأعتقدلالأننىإغريقئا؟كنتإننى:أبداأقل

أنااأ:لأجبتأنا،من:هويتىعنشخصأىسألنىفإذا،هـاي!انىدينىمناسمى

نفسىأسمىلافإنىإتسائياإ،فىأقاموالدىأنمنالرغموعلى،.مسيحى9

أ)1(.بيزنطةمنلأننىبيزنطىولكنىتسائيانتا،

(،م-565)527الأولجوستنيانعهدفىالذروةالبيزنطيةالإمبراطوريةبلغت

البحرأنلدرجة،المفقودةالإمبراطوريةممتلكاتالعديدمنعلىالسيطرةاستعادالذى

حلقةآخرقطعجوستنيانأنكمارومانئا.بحزاأخرىمرةأصبحالمتوسطالأبيض

بمنعمرسوقام952عامفىأصدرعندماالكلاسيكىالماضىمعمبايئرةوصل

أثينا،فيالقديمةالأفلاطونيةالأكاديميةأغلقتلهذاونتيجة،التدريسمنالوثنيين

النفى.أوالتقاعدإلىأحيلوامعلميهالأن،قرونتسعةمنأكئرداموجودبعدوانتهت

مديرآخر3!،كلة!،احلا3االدمشقىأداماسكيوسشملوائفواالذينأولئك

له،سلقاكانالذى،ميليتوسمنأيزيدوروسإلىإضافة،ل!اديمية

531)الأولكسرىالفارسىالملكمنحم531عاموفىكيليكيا.منوسمبليقيوس

إدارةفىوعتنهم،الأكاديميةمنآخرينعلماءثلاثةمعلهؤلاءاللجوءحق(م957-

منفافم،منيعودواأنالتاليةالسنةفىلثلاثتهموشمحجنديسابور.فىالطبيةالمدرسة

القسطنطينية.فىالإقامةأيزيدوروساختاربينماأثينا،إلىمنهمخمسةفعاد

(1)لال!لأكاهح،35ا?ملأ،!،13!الاكا،ء؟،+ا3ءها،أ،لأ،أح.78.0
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جانبإلى،المتميزينالمعماريينللمهندسينرئي!اأيزيدوروسجستنيانعين

فىآياصوفيافىالعظمىالكنيسةوبناءتصميمهدفهموكان،ترالسمنأنيئموس

الأولىالسنةخلالأنثيميوسمات.م532عامفىأساسهاوضعالتى،ا!ممطنطينية

فىرسمياجوستنيانوافتتحه،أتمهحتىالعملواصلأيزيدوروسولكنالبناء،من

بنايةأعظمالبعضويعتبرها،اليومحتىقائمةآياصوفياتزالما.م537ديسمبر26

.جستنيانعهدفىالبيزنطيةللإمبراطوريةالذهبىللعصررمزوهى،العالمفى

والشروحأرشميدسأعمالوأنثيميوسأيزيدوروسمنكلوعقمدرس

الطبعةعنمسئولاكانأيزيدوروسأنويبدو.الأسكالونىلأيوتوقيوسالأرشميدية

إالكرة-أرشميديةأعماللثلاثةأيوتوقيوسشروحعنيقللالماالأولمماالمجمعة

ذاتها.الشروحإلىإضافةإ،السطوحوأتوازن"،الدائرةو"قياس"لأسطوانةوا

معتزامنلأنهالقديمةالعصورفيزيائىآخرميليتوسمنأيزيدوروسكان

فىالمتمثلالجديدالنظاممحلهحلالذىالقديمالرومانى-الإغريقىالعالمتلاشى

الغزاةمعالطويلكفاحهابيزنطةبدأتماوسرعان.المسيحيةالبيزنطيةالإمبراطورية

المنتصرةالإسلامجيوشالشرقمنالغزووشملالسواء.علىوالشرقالغربمن

بدألقد.خرابحالةفىالكبرىالإغريقىالعالممدنمنالعديدوراءهاخلفتالتى

بداربما،الكلاسيكىالماضىيتذكرونلقليلينوبالنسبة،الظلاملعصورالطويلالليل

،الشهيرةأثينامدارسإغلاقمعنهايتهماإلىوصلاقدالإغريقيينوالعلمالفلسفةأن

أتباعدونوالعلماءالفلاسفةآخروفاةومعومكتبتها،الإسكندريةمتحفوتحطيم

.عامألفمنأكثرقبلميليتوسفىالفيزيائيينأوائلطئرهاالتىالأفكاريخقدون

الكلاسيكيةالثقافةفإن،الأفلاطونيةللاكاديميةجستنيانإغلاقمنالرغموعلى

الأقاليمفىأيضاولكن،القسطنطينيةفىفقطليس،بيزنطةفيعاشتالإغريقية

ترجمواالذينالانشقاقيينالمسيحيينبينوخاصة،للإمبراطوريةالشرقيةالجنوبية

السريانية.إلىالإغريقأعمال
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وهو،الأوائلالسريانيينالمترجمينأفضل(م536)تريشاينامنسرجيوسكان

فىالأفلاطونيةأمونيوسمدرسةفىتعلملأ؟"هولهول3ح،أوخديطبيعىوطبيبكاهن

التىلأرسطوالمنطقيةالأعمالالسريانيةإلىالإغريقيةمنترجماتهشملت.الإسكندرية

أنهكما.اللاتينيةإلىالإغريقيةمنتقريتانفسهالوقتفى!حه4أطدا5بوثيوسترجمها

بلامبنيانوكلاهما"،الشمسوأحركةالقمر"تأثير)فى:الفلكفىلهعملئنكتب

صيانىكاتبقولحدعلى،بأنهمميراصجيوسكان،إغريقيةمصادرعلىشك

خبيروطبيب،والسوريينالإغريقكتبفىالمهارةوبالغفصيحرجل9،أحدث

فاسذا،،أكانالأخلاقىسلوكهولكن...آرائهفىأرثوذكسياكان.الرجالبأجسام

1(.")والجشعبالشهوةوملطخاومنحرقا،

باول9باسميعرفالبلاطفىمتميزعالمهناككانالأولخسروعهدفى

العبرى")ابنالأحدثالمسيحىالفيلسوفعنهقالاولكا!،س!طأ3!ح!ول!ا"الفارسى

)2(.أرسطو،"حواراتأىأللحواراتمدهشةمقدمة9كتبإنهكلة!ولءكا!"س!ول5

الفيلسوفأرسطومنطقفى"رسالةيماثلالعملهذاأنعموقاعليهالمتفقومن

المتحففىصيانيةكمخطوطةباقيةتزالماوهىخسرو!،الملكإلىموخهة

أرسطولأعمالومقدمةعموفا،الفلسفةفىمقدمةعلأ"الرسالةتحتوى.البريطانى

.السورىالتقليدحسبمدروسة!"الأرجانونعنمنفردةكتبوملخصات،المنطقية

بعدترجمتثم،السريانيةإلىأاالأرجانونمنالأخيرةالخمسةالكتبأ"باولترجم

المتأخرينالإسكندرفيالعلماءبينمهمةوصلحلقةجعلهمما،اللاتينيةإلىذلك

البهلويةالنشررعايةخسروتولى،الإسلامىالعالمفىبزغواالذينالأوائلوالفلاسفة

هنديةمصادرعلىأساشاالمبنيةأالملكيةالفلكيةللجداول9(القديمةالفارسيةا

(1)اح!،ح،لم،ل!حمس!مما5حأعولحس!أ+كهـ+اأ9لاأ،لأ،.1810.

(2)اهمحأ،لأكلة"115ل!ممامح!33أحس!ء+س!55،عح4ه""4ع،3"!!ول.".96
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والفلك.التنجيمعنالأولىالإسلاميةالكتاباتفيتباغاواستخدمت،هـاغريقية

وترجمه،الميلادىالثالثالقرنفىالبهلويةإلىلبطليموساإالماجسطىكتاب)ترجم

(.العربيةإلىذلكبعدمرةلأولمطربنالحجاج

لاأننامع،القروسطيةالفزةبواكيرفىهنديةفلكيةأعمالثلاثةإلىالبيرونىأشار

العباسيينالمنجمينأنأم،العربيةإلىترجمتقدالأعمالهذهكانتإذامانعرف

من6!!،لأأأكاطكتابهوالأعمالهذهأقدم.البهلويةالنسخةاستخدمواالأوائل

ول!لال!4!،ل!ل!4!؟ل!لأكتابوالثانى؟م994ستةفى4+ول!"!"لأأريابهاتاتأليف

2زأ-ا!السندهندزيجوالثالث؟م665بتاريخ3!ول!كا!،لة9كاألبراهماجوتيا

2زاالسندهندزيجوالثالث(؟فلكيةجداولعلىيحتوىكتاب2لا)الزيج3ولا؟4+أ4

وأالسابعالقرننهايةمن(،فلكيةجداولعلىيحتوىكتاب!الزيج-اكا3ولأولا"44

هذه9،ا!ءول3ولولهاح!هموريلونلريجيسوطقا.الميلاديينالثامنالقرنبداية

وتقليدها،الهنديةللكوزمولوجياالمناظرةالسنويةالدوراتعلىمبنيةالنصوص

قدبهذاوهم،بطليموسلفلكمنهاالهللينستىللفلكأقدمبفترةمرتبطالعلمى

عصرإلىنسبتهاتعودأنيمكنالتىالعناصرمنمعينعددعلحافظوا

.(1أ)هيبارخوس

سهاموإ.تىالرياضياالفلكفى4،دةالما)كالالة*؟لةد!4و!،!كالاأ،كاالعملان

استخدملنظامنسخةوهو.ا!الخانةأالمرتبة"قيمةمفهومإدخالههوالرئيسأريابهاتا

فىوخاصةالجبر،فىفكانلبراهماجوبتاالأعظمالإسهامأما.القديمةبابلفىأولا

.ديوفانتوسلعملامتداذاالمحذد،غيرالتحليل

متميراسريانتاعالما(م676)ت7ء3ثهل!احص!63أ،لماهسيبوختسيفيروسكان

علميةموضوعاتفىكتبنسطورىأسقفوهو.القروسطيةالفترةأوائلفى

())ول53س!)هول.أ+عولول57،3).ا"0905
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قطعالآن)أغلبهاالمنطقفىأعمالأالعلميةمؤلفاتهوتشملالسواء،علىولاهوتية

الفلكفىورسائل،الفارسىلباولص!"3اءا+!عطثه!أحولعلىوذرخا(،متنائرة

يسمىمااستخدامفىالسريانيينالعلماءأوائلمنكانكذلك.والأسطرلاب

فىالقيمةوطرقهمد!الهنودمادخام662فىكتب.العربية-الهنديةالأرقامبمنظومة

القولفىفقطأرغبإننى"قائلأ:وأضاف")1(،الوصفتفوقوحساباتهم،الحساب

")2(.فقطرموزتسعةبواسطةأجريتالحساباتهذهبأن

فىعموفابدأتالإسلاميةالعقيدةأنمعم،622سنةفىالإسلامىالتقويمبدأ

الجيوشفتحت(.أتعالىاللهمنالوحىيستقبللمجدمحمدالنبىبدأعندمام561سنة

،م634عامفىكلهاالعربيةالجزيرةشه،الأوائلبالخلفاءبدءا،أتباعهبقيادةالعربية

،م647فىوطرابلس،م064فىوفارس،م963فىومصر،م637عامفىوسوريا

فىالقسطنطينيةعربىأسطولحامر.م067فىأفريقياغربىشمالأو،والمغرب

وخلال.البيزنطيةالعاصمةعلىالاستيلاءفىفشلولكنهم،675-674السنوات

وامتدتوالسند،النهروراءماالإسلاميةالجيوشفتحتالتالىالقرننصف

وأأسبانيا،معنىالغربفىفتحوابينماالهند،وحدودالوسطىآسياإلىسيطرتهم

عندم732عامفىمارتيلشارلئوقفهمأنقبلفرنساواجتاحوا،العربيةالأندلس

القرنفىإيرانفىالمقاومةواستمرت.المنطقةفىالمناوشاتاستمرارمعلاه+،3ثاتورز

ذلك.بعدإلاتمافامصرتفتحولمالميلادى،التاسع

التىالسنةنفسوهىم،661سنة)أورشليم(القدسفىخليفةمعاويةأصبح

الأمويةالخلافةودامت،الأمويةالدولةتأسيسبادئا،دمشقإلىقيادتهمركزفيهانقل

قواتيدعلىوقتلالثانىمروانالحاكمةالسلالةآخرفزمعندما،م075عامحتى

5!))(لأس!.8؟2."،3

أ؟أ)2!.8؟2.!،.4
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الدولةبدأتوبهذا.السابقالعامفىخليفةبهنودىالذىالسفاحالعباسأبى

أبوأخوهالعباسأباخلفم475عامفى.قرونخمسةمنلأكثردامتالتىالعباسية

مابادئام،5-762السنواتفىلهجديدةعاصمةبغدادبنىالذىالمنصورجعفر

الإسلامية.للحضارةالفكرىالتاريخفىالعظيمةالذهبيةالفزةأنهايثبتسوف

75-الفترةفىحكم)الذىالمنصورعهدفىثقافىكمركزذروتهابغدادبلغت

وعبدم(،08)786-9الرشيدهارونأبرزهم،بعدهجاءواممنأجيالوأربعة(م475

المنصوربدأم(،569)تالمسعودىللمؤرخوطبفا(.م)813-833المأمونالله

إلىأخرىأجنبيةولغاتبالإغريقيةالمكتوبةوالعلميةالفلسفيةالأعماللترجمةبرناتجا

و"الماجسطى"،أخرىوموضوعاتالمنطقفىلأرسطوإكتئاوتثممل،العربية

وكتئا،لأقليدس"العناصراوكتاب،الجرشىلنيقوماخوس"و"الحساب،لبطليموس

والفارسيةوالبهلوية،البيزنطيةوالإغريقية،الكلاسيكيةالإغريقيةمنأخرىقديمة

وكرسوادرسوهاالذينالناسبينالأعمالهذهئشرتوقد.والسريانية،الجديدة

لمعرفتها")1(.أنفسهم

المسيحيونقامعندماالأمويةالخلافةعصرفىفعلتاالترجمةحركةبدأت

منالإغريقيةالطبيةالأعمالبعضبترجمةاليهود،جانبإلى،واليعاقبةالنسطوريون

منترجماتأيضاهناككانتجوتاس،ديمترىأوضحوكما.العربيةإلىالسريانية

"كلأنعقيدةمنبدافع،الساسانيةللدولةالوسطىالفارسية،البهلويةإلىالإغريقية

الديانةلأتباعالمقدسالكتابول،!(715أفيستامنأساشامستخلصالعلم

كلماتبزجمةوأنهفارص،فىنشأالإغريقىالعلمأنشعرواوهكذا!)2(.الزرادشتية

قديمة.فارسيةئقافةعناصريستعيدونإنما،وغيرهم،وبطليموس،وأقليدسأرسطو،

(1)ل!ول5!ا،ل!ء3مماس!؟+هلا؟،31أ؟،سمءلاحاألاس!06505،3

(2)أ؟ا4.،25.0.
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بهأدىالذىهوالتنجيمبعلمقبلمنالمنصورانشغالأنالمؤرخالمسعودىذكر

تحولالذى،الزرادشتىنوبختحاشيتهفى"كان.بلاطهفىمنجمينعدةتوظيفإلى

مؤلف،الفزارىإبراهيمالفلكىأيضابلاطهفىكان...اعتناقهعلوخثالإسلامإلى

عيسىبنعلى9والفلكى،أخرىوتنجيميةفلكيةوأعمالللنجومغنائيةقصيدة

.(1")لأسطرلابىا

للأبراجفحصهقادهفارستا،منجما(م777حوالى)تالزرادشتىتؤتختكان

عمله.م762يوليومن03فىبغدادبناءفىيبدأبأنالمنصورينصحأنإلىالسماوية

!.التنبؤات"كتابتسمىتنجيميةرسالةالمعروفالوحيد

العباسيين.للخلفاءبلاطمنجمأول(م777حوالى)تالفزارىإبراهيمكان

أع!الهمنكتبثلاثةموضوعوهوأسطرلابا،ينشئعربىفلكىأولأنهإليهينسب

الشهورعنراتعةقصيدةفىوناقشهالتقويمإصلاحمسائلعلىعملأنهكما،المعروفة

أ.النجومأحكامعلمفى"رائعةأخرىقصيدةالوقتتحديدعنوكتب.السريانية

يزجمأنأمرهالذىالمنصوربلاطفىمنجمافكانالفزارىإبراهيمبنمحمدأما

بعناوينيعرفالذى،السنشكريتيةباللغةهانتا"إسدباسمالمعروفالفلكىالعمل

،اول،"أ!؟33أ"44!،،له،!حول!ءث!43144،،لة،3ولكايأث!!(ول!ث!44منها:كثيرةخرىأ

بنجرى،لدافيدوطبفا!السندهندإ.العربيةفىيسمىالحصر.لاالمثالسبيلعلى

منلسفيرمصاحبهندىعالمطريقعنللمنصورالشسكريتيةالمخطوطةأعطيت

مصادرمع،العملهذاالفزارىاستخدم.م773أوم771سنةفىبغدادإلىالسند

هذاسمىوقد،بجداولمزودةفلكيةكتبمنالخاصةمجموعتهلتأليف،أخرى

مصادرمنعناصرإمزج:بنجرىذكرىكما،وفيهالكبير!،هندالسندزيج9الإنجاز

أ")))(.07."،.4
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الحساباتفىاستخدامهايمكنوجداولقواعدمجموعةفىوإغريقية،وبهلوية،هندية

مع،الفزارىإبراهيمترجمةأنجوتاسديمزىذكرإ)1(.متناقضةولكنها،الفلكية

لعلمالرائعالتقليد"أنتجأخرىعناصرمعوالجمع"السند!ند"،منالخاصةنسخته

")2(.القرونعبرالعربىالفلك

كمصدراستخدمتقدتكونربماولكن،الفزارىإبراهيمترحمةتبقلم

معذلةلاتينيةبزجمةنفسهاهىبقيتالتىالسندهند"1مننسختهفىللخوارزمى

فقطنقحهبقى9:الخوارزمى"سندهند"بخصوصصليباجورجأوضحوكما،فقط

السريعالإهمالبوضوحيؤكدمما،كليةطمستالأخرىوالنسخ،لاتينيةنسخةفى

إ)3(.الفارسى-الهندىللتقليد

تعلمأنهويرجح،النهرينبينماشمالىحزانمنالأسطرلابىعيسىبنعلكان

الصابئةجانبمنمستعملةتزاللاكانتقديمةبابليةمصادرمنوالتنجيمالفلك

كتبأنهإلا،كمنجمموظقاكانعيسىبنعلياأنحقيقةمنالرغموعل.المحليين

مفهوميرفضمعروفإسلامىعملأقدموهى"،بالنجومالتنبؤمهنةدحض"فىرسالة

فىرسالةكأولالكحالين"كنز9بعملهمشهوزاطبيئاكانأيضا،.التنجيمىالتكهن

لدشأص+3س!4نالا*5لاث!س!رول!نلةي!:بعنواناللاتينيةإلىترجمت،وأمراضهاالعينتركيب

الجراحة.فىمخذراستخداميقترحطبيبأولأنهعيسىبنعلىإلىوينسب.

كمنجمنوبختأباهم(581حوالى)تنوبختبنالفضلسهلأبوخلف

سهلأبوترجمالرشيد.هارونمكتبةأمانةرئيسأيضاكانأنهويرجح،البلاط

أبرزها،الفلكفىالرسائلمنعددأألفكما،العربيةإلىالفارسيةمنأعمالآللخليفة

()!لاكا4ء،5لأ؟لال!،3،1ك!!ا!!3،،؟!لاه؟+أ"!ك!حالاحألا."س!14.13

)2(أول،.4."14.1

)؟(أ؟أ0.1.4).14
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علمتاريخفىبالعربيةكتابأولوهو4،،!!لم4،دا+ا،لة*-اكاول"الناهموتانكتاب9

الزمنيةالفتراتبدلالةالحاكمةالسلالةلوقائعالزمنىبالتأريخويعنى،التنجيم

يكتسبونعصركلفىالناسداأنذكر.السماويةبالأجرامالمحكومةالمختلفةالدورية

،البروجوعلاماتالنجوملأحكامتبغاالعلوممنيستجدماويعرفونجديدةخبرة

هوسهلأبىحافزكانأ)1(.تعالىاللهبأمرالزمنفىالتحكمعنمسئولةأحكاموهى

سلالتهمدورةهىوها،واللهالنجومبقضاءمقذزاكانالعباسىالتتابعأنتوضيح

المعرفة.لتجديدتعود

بنسهلبنوعبداللهنوبختبنسهلبنالحسنهما،نوبختأحفادمناثنان

الحسنكتبالرشيد.هارونحفيدالواثقالخليفةبلاطفىكمنجمئنخدمانوبخت

العربية.إلىالفارسيةمنترجماتأيضاوله،الفلكفىرسالة

بنثيوفيلباسمالعربعندالمعروفم(،)596-978الرهاوىثيوفيلوسكان

الخليفةبلاطفىعسكرئاومستشازامنجمايعملنسطورتامسيحتاا،الرهاوىأتوما

بسببكلها")2(العلومإسيدصفةالتنجيمعلمعلىوأطلقم(،)775-785المهدى

وأ،الطوالعلكشفالبروجبخراثطالخلفاءوالتزامللعباسيينالتنجيمىالتاريخأهمية

كما،السريانيةإلىالإغريقيةمنفلكيةلأأعماترجم3ءحهحثههعهولالهوروسكوبس

بالعربيةإضافيةأعمالمنمتناثرةقطعوهناك.العسكرىالتنجيمعلمفىكتب

يدعىلثيوفيلتلميذ،أو،مصاحبهناكأيضا،.موجودةتزاللاوالإغريقية

فىالقسطنطينيةستيفانوسزار.المهدىبلاطفىمنجماعمل،الفيلسوفستيفانوس

عندمام(،78-0797)السادسقسطنطينعهدأثناءالميلادىالثامنالقرنتسعينات

الفلكيةالعلوممنشيتايكتشفلمأنهفيهاوذكر،التنجيمعلمفيهايمدحرسالةكتب

())ل!3،،لماإل!مس!س!مما؟+لاه،،؟2ولحأ؟34أ)لاحلا3،ح.46.0

)2(أط!.4،.0).80
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بينالمفيدالعلمهذايجدد9أنعاتقهعلىأخذوالذا،البيزنطيةالعاصمةفىوالتنجيمية

وكماأبذا،)1(.ذلكبعدمنهيحرمونلابحيثالمسيحيينأذهانفىويرسخه،الرومان

أخبارالقسطنطينيةإلىبغدادمنمعهستيفانوسيحملالم:توجاسديمزىذكر

رياضياتيةمعلوماتأيضاجلبهـانما،فقطهناكالجديدةالعلميةالتطورات

قبلواستخدمها،لثيوفيلوسعملفىموصوفةتنجيميةتقنيةأمنها(:عينيةوتنجيمية

إ)2(.البروجخرائطحسابفىالسادسقسطنطينمنجمبنكراتيوس

البيزنطىالاهتمامإحياءعلىعملتهذهستيفانوسزيارةأنجوتاسرأى

حوالىثانيةمرةالإغريقيةالعلمانيةالمخطوطاتنسخ"بدأعندماالرياضياتيةبالعلوم

تسعةبهاقائمةوقدمعافا!)3(.وخمسينمائةظاهرتااستمرتفجوةبعد،م085عام

خلالالقسطنطينيةفىمنسوخةوالفلسفةالعلومفىقديماإغريقتاعملآوعشرون

وأقليدس،لأرسطو،كتتاوشملت،العربيةإلىمترجمةكانتكلها،م5.08-5الفزة

هذاأنجوتاساقزحتحديذا(."إالماجسطى)كتابهوبطليموس،وأرسطرخس

وأيضابغداد،فىآنئذالجاريةالزجمةلحركةمباشرةاستجابةكانالنسخفىالتدفق

فىوالزغبة،العربيةللمدرسةالعلمىبالتفوقالبيزنطيينالمفكريندرايةعنإكتعبير

")4(.محاكاتهم

.المبكرةالعباسيةالفترةإبانبغدادفىالمتميزينالفلكيينأحدالحاسبجشكان

الخليفتينعمرىخلالبغدادفىوعملحالئا(،تركمانستان)فىمروفىحبشولد

الفلك،فىعملاعشرستةإليهينسبم(.)833-842المعتصماسحقوأبىالمأمون

أ!أ)1(.81-018.0"،.4

أ؟ا)2(.81)."،.4

6))3(أ.81)."،.4

)يه(أ؟).185.0..4
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تنقيحوهو"،الدمشقى"الزيجكتابشهرةأعمالهوأكثر،الرياضياتفىأعمالوثلاثة

،التماموجيب،للجيبالمثلثيةالدوالفيهأدخل"،"الماجسطىبطليموسلكتاب

بطليموسجداولحبشعذلكذلك.الإغريقاستخدمهاالتىالأوتارمحلوالظل

استخدمهاالتىالخاصةحساباتهعلىالمبنية،والكواكبوالقمر،،الشمسلحركات

ذلك.بعدكثيرونعربفلكيون

إلىنسبة،الفرغانىأحمدهو،العباسيةالفترةأوائلفىآخرمثمهورفلكىهناك

،المأمونخلافةأثناءبغدادفىالفرغانىعملالنهر،وراءمابلادفىميلادهمحل

كتبثمانيةإليهيشب(.م186)847-والمتوكل(،م848-247)والواثق،والمعتصم

الفلكعنشاملتقريروهو،،النجومعلمجوامعفى"كتابشهرةأكثرها،الفلكفى

اللاتينيةإلىالعملهذاترجموقد.رياضياتيةمنهاأكثروصفيةبمصطلحاتالبطلمى

واستخدمالكريمونى،وجيرارالإشبيلىيوحنامنكلالميلادىعشرالثانىالقرنفى

أجديدةحياة9منكلفىاستخدمهاالتىالفلكيةالمعارفأجلمنجيرارترجمةدانتى

.ح5ول7أ7أ5،بةدلمأا"و17،،ولول75!

التنجيمىالعملوهو،لبطليموسالأأه،3،ء+30"لأربعاالمقالات9كتابأما

المسيحىالعالمالعربيةإلىالإغريقيةمنترجمهفقد،القديمةالعصورفىالأول

فىالعربيةإلىأخرىمرةالصلتبنإبراهيموترجمهالمنصور،عصرفىأإالبطريق

الميلادى.التاسعالقرن

البمرة،منيهودىوهو،العباسيةالفزةأوائلفىفلكىألمعأاللهشاء)ماكان

خرائطهتاريخيعودبغداد.تأسيسإلىالسماويةللبروجفحوصهمأدتالذينوأحد

لدىمنجماوعمل،م76208-9الفترةإلى()الهوروسكوبالطوالعلكشفالسماوية

أبرزها،التنجيمموضوعاتكلفىمؤلفاتله.المأمونإلىالمنصورمنالخلفاءكل

الجداولعنالرئي!المعلوماتمصدروهوالأسرار"،"كتابيسمىتنجيمىتاريخ
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ثلاثةسوىمنهايبقلمكتائا،وعشرونثمانيةإليهينسب،الأولكسرىبرعايةالفلكية

أحدس!حول!"شأ3"تشو!ر"واستخدم،اللاتينيةإلىأعمالهمعظمترجمتكتائا،ودضرين

.كوبرنيكوسإليهوأشار،لأسطرلاباعنالشهيرةرسالتهفىلأعمالاهذه

إلىبحاجةأنهمالعباسيونفيهشعرآخرمجالاالسيمياء()أوالخيمياءعلمكان

تقريزاالهمدانىالفقيهابنالجغرافىاقتبس.العربيةإلىقديمةإغريقيةنصوصترجمة

أيامالقسطنطينيةفىالوقتبعضقضىالذىأحمزةبن"عمارةالمنصورسكرتيركتبه

رأىبأنهبغدادإلىعادعندما"عمارة9وأقز(.م74-1775)الخامسقسطنطين

جافمسحوقباستخداموذهبفضةإلىوالنحاسالرصاصيحؤلالإمبراطور

بالخيمياء")1(.مهتماليصبحالمنصور،أىادفعهسبباهذا"وكانالإكسيرأ،9أسماه

هائللعددالمؤلفهوم(815حوالى72-1)حوالىحيانبنجابرأنئف!رض

منالعديدشغلتالتىجابر،مؤلفاتمجموعةوإنوغيرها.،الخيميائيةالأعمالمن

الخيمياءعنمعروفهوماكلفعلياتمثل،،المفترضةجابرحياةبعيدكتاباتهمفىالعلماء

العباسية.الفزةأوائلفىالإسلامفى

فكرةإلىوذهبفضةإلىوالزئبقالكبريتمثلموادتحويلإمكانيةمفهوميرجع

القدماء.الإغريقفلسفةمنالإسلامىالعصرفىالكيمياءعلمورثهاأساسية

القصدير،:فلزاتستةلهاطبفايختلطلنظريةمقترخاجابرأعمالأحدويتضمن

منمختلفةمركباتلتكوين،والذهب،والفضة،والنحاسوالحديد،،والرصاص

تذويبهماقبلالأساسيينالمكؤنئننسببضبطتحؤلهمايمكنوبهذا،والزئبقالكبريت

الخيمياءممارسةتطلبتوراءها،الخفتةوالفلسفةالنظريةعنوبعيذامغا.وخلطهما

تعرضواالتىالعملياتوتمثل،المستعملةللموادالفيزيائيةبالخصائصتفصيليةمعرفة

الكيمياء.علمبدايةلها

أ؟))1(.115.0،.4
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،الكحولاشتعاللسرعةوصفأقدمجابرمؤلفاتمنآخرعمليتضمن

غليان..(.إلىأتعزىالقواريرفوهاتعندالمثشعلة"النيرانأنالمؤلفذكرحيث

أولكنهاا،فائدةأقلأنهائعتقد،لطيفةخصائصذاتمماثلةوأشياء،والملحالنبيذ

ظهرتفصاعذا،الحينذلكمنذإ)1(.العلومهذهفىكبيرةدلالةذات

تصميماتأولإلىإضافة،وعسكريةخيميائيةمؤلفاتفىالكحولخاصية

كحولية.لقذاحات

،والرياضياتوالفيزياء،،والفلك،الفلسفةفىأعمالأأيضاجابرمؤلفاتتشمل

سبعينتضممجموعةوهو"،السبعين"كتابالأعمالهذهأشهربينومن،والطب

يعرضالذى"الميزانكتاب9و،اللاتينيةإلىمعظمهاترجمالخيمياء،فىرسالة

جابر.لكيمياءالفلسفىالأساس

والسحر،،النجميةوالكونيات،التنجيمعلىأيضاالإسلاميةالخيمياءاشتملت

فىإ،الخفية"العلومعنوانتحتالمعرفةمنالفروعهذهتندرج.أخرىسزيةوعلوم

.كالرياضيات!الجلية"العلوممقابل

إلىانتقالهوفور،المزمنالهضمغرأو،الهضمسوءمرضمنالمنصورقاسى

وشفيت،الطبيةجنديسابورمدرسةفىالأطباءمساعدةعنبحثالجديدةعاصمته

قدمالذىالنسطورىالمسيحى،بختيشوعبن"جرجيسالمستشفىمديريدعلىعقته

مهنةلأصحابرواداالبختيشوعيونوأصبحللمنصور،خاضاطبيتاليعملبغدادإلى

أبىابنالمؤرخذكر.خاصةللخلفاءكأطباءمنهمأجياليعدةوعملبغداد،فىالطب

علماءفقام،إغريقيةلأعمالبزجماتيختيشوعبنجرجيسكلفالمنصورأنأصيبعة

انتقلقدالطبىمركزهموكان،السريانيةمنبترجماتجنديسابورمننسطوريون

العباسية.العاصمةفىللطبومدرسةمستشفىأولليصبحبغداد،إلىأخيزا

()!35!اأ-)طهـ)ول4+!ا)أاا.،.0)14.
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المواقعمعنىتقلدتعائلةوهم،بالبرامكةالزجمةحركةتعزيزتمكذلك

حتىم075منبالسلطةمحتفظين،العباسىللحكمالأولىالسنواتفىالمهمةالوزارية

لبرنامجالأساسيينالداعمينأحدالرشيد،هارونوزيرالبرمكى،يحىكان.م308

لفارسالشرقىالشمالىالإقليمفى،خراسانعاصمةمرومدينةمنوهو،الزجمة

المدرسةمراكزأحد"كانتمروأنأأوليرىلاسى!دىيذكرحالئا(.)تركمنستان

القدامى،الفلكىالسجلمزجمىبعضمرومنإجاءلأوليرىوطبفا")1(.الإغريقية

إلىوالرياضياتيةالفلكيةالموادعبرهاانتقلتالتىالقناةكانتخراسانأنويبدو

منعليهاالحصولتموالرياضياتيةالفلكيةالموادبعضؤإن:قائلأوأضافبغداد")2(.

نأالمحتملمنولكن،الأولالمقامفىإغريقىمصدرمنمستقاة،الأرجحعلىالهند،

التىالحقيقيةالفارسيةالأعمالأنمعفارسى،وسيطعبرالعربإلىانتقلتقدتكون

")3(.موجودةتعدلمبواسطتهاانتقلت

المطلوبينالكتابتعليمفىدورهامنالترجمةبرنامجلبدءآخرباعثانبثق

أدب"كتابهفى(م988)تقتيبةابنعذدوقد.العباسيةالإمبراطوريةفىللإدارة

يكونلكىالدولة)سكرتير(كاتبيتعلمهاأنيجبالتىالموضوعاتإ،الكاتب

بالإغريقية.الأغلبفىالمكتوبةمصادرهامنالعلومومعرفةموقعهلشغلمؤهلآ

وصناعةوالتكنولوجيا،،والعمارة،والمساحة،الرى:ذكرهاالتىالموضوعاتوتشمل

،المتغيرةالأيامأطوال9قياسفىمنهيفادالذىوالفلك،والهندسة،والمحاسبة،الآلات

!)4(.وتأثيراتهالقمروأطوار،النجوم()مشارقمطالعومعرفة

(1)اهعلأ،لأكلة+*ه!ل!س!!اس!أس!3س!س!ء+ع4ثم4!03،س!؟3.4؟،كل!!.56.10

)2(أكاأ.4،.156.0

)3(أكاأ.4،".57.1

(4)ل!ألا،كعهل!3حس!طث!+،،؟ءلاهءأكا!ك!حالالاأس!3.،011105
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بدءيحيىإلىزيدأبىبناللهعبدالميلادىالعاشرالقرنفىالتونسىالعالمنسب

الكتبباستيراد،الإسلاميةالحضارةفىالإغريقىالعلملإحياءالعباسيةالسياسة

الزجمةبرنامجواستمر.العربيةإلىوترجمتها،البيزنطيةالإمبراطوريةمنالإغريقة

لترجمةلجنةالمهدىكلف(.م)775-785المهدىمحمدوخلفهالمنصورابنبرعاية

.مباشرةالسريانيةمنالعربيةاللغةإلىحأ"ه+3(الجدل)فىالطوبيقاأرسطوكتاب

التىالمنهجيةالمحاججةفنيعلمأنهحأ"ه+3)الطوبيقاأترجمةعلىالباعثوكان

تحؤلوفى،الأخرىالمعتقداتوذوىالمسلمينالعلماءبينالحوارفىحيوتاأمزاكانت

العباسيين.عهدفىدولةسياسةالفنهذاوأصبح،الإسلاماعتناقإلىالمؤمنينغير

العباسية،الفزةفىمشهوزامنجماالبفخىمعشرأبومحمدبنجعفركان

أهميته.أسبابأحدوهذا،مشائيةفلسفةأساسعلالتنجيمعلموضعالذىفهو

ولدحيثحالتا(،أفغانستان)فىخراسانفىبفخمنأصلهإلىمنسوبواسمه

الناسمنالثرىالخليطبنجرىدافيديصف.م787عامأغسطسمنالعاشرفى

:آنذاكبلخفىوالثقافات

طيعتامركراكانتمعثر،أبوفيهاترعرعالتى،القديمةبلخمدينة

وصين!ن،هنود،لامتزاجمركراأصبحتثم،الوسطىآسيافىللهيليية

مع،الإغريق-والسرياننن،،الأقوالشأنهافىتعددتأسلالةوصكيثن

يهوذا،الدينيةمجتمعاتهاشملت.؟..السا!انيةالفترةأثناءالإيرانيين

بالإضافة،وهندوس،وبوذيين(،الفارسىمانىأتباعأومانويين،ون!اطرة

خراسانشعبزؤد،الميلادىالثامنالقرنأواسطثورةفى.زرادشتينإلى

")1(.مثقفيهممنوالعديدبجيث!همالعباسيين

())!أ+مةس!س!ء!3!،لأ10.)،23.0.
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مثقفىمثلمثلهبغداد،إلى،الشريفالحديثعلمفىالخبيرمعشر،أبوانجذب

للكندىتحذيهفىبدأ،ذلكوبعد.الأرجحعلىالمأمونخلافةبدايةفى-الآخرينبلخ

الفلسفة.يفهملكى،والتنجيم،والفلك،الرياضياتبدراسةالكبير،الفيلسوف

منعناصرعلىالشأنهذافىمعشراأبوأ"اعتمد:بنجرىدافيدقالهلماوطبفا

هندى-إغريقى-بهلوىتقليدعل:لهافريذاوريثاكانمختلفةثقافيةتقاليدأصحاب

.")1(..والسحر.،والفلك،التنجيمعلومفىإيرانى-

محاولة،بنجرىيقولفيمامعشر،لأبى2(لأ7!ط-ا!أ؟أكالةالكبير""الزيجكان

باستخدامذلكإلىوسعى")2(،للإنسانالنبوىالعصرفىالحقيقىالفلك"تجديد

العمللهذاالتقييمهذابنجرىأعطى.للكواكبالمتوسطةالحركاتفىهنديةمؤلفات

حسبسنة201أوعافا،99عاشالذى،الكثيرةمعشرأبىأعمالمنوغيره

الإسلامى.التقويم

إبداعيةقدراتأىيظهر،أومعمثر،أبويبينلم...المؤلفاتهذه)فى

أثرتوقد،وتدريبهمالمنجمينلتعجموجهةعمل!ةكتبفهى..مذهلة

،وأثرت،والاجتماعىالثقافىالمسلمينتاريخعلىهائلااتأثيرذاتهاحدفى

نإ،وبيزنطةالغرلهلأورباوالاجتماعىالثقافىالتاريخ،ال!هـجمةخلالمن

إنه..بدقةالبيرونىأوضحهقدكعالممعثرأبوقدمهالذىالباهظالعمل

العلماءضمنيصئفلاولكنه،للاهتمامومثيرةمفيدةتنويريةظاهرة

")3(.الإسلامةالحضارةفىالعظام

أ؟ا)1(06؟05،)0751،!30،4

)2(أ!أ،4،!ث!!07ا،1..72.0

أ"ا)؟(.5؟."،10751،!30،4
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أثينا،منتتراوحعديدةبطردتىبغدادإلىوالفلسفةالعلمجاءوهكذا

فىوالهند،الوسطىوآسيا،خراسانإلى،الغربفىوالقسطنطينية،والإسكندرية

هارونعهدفىشبابهاريعانبغدادبلغتلقد.العباسيةالعاصمةتألقيجذبه،الشرق

":وليلةليلة"ألففىشالرارتقاؤهوصفالذىالرشيد

والوجهاء،الأمراء،هـتالطاعةأقسا!تلقىمملكه،أبهةوسط"وهارون،

الشعوبوكلوبلدانها،الإمبراطوريةأقاليموكل...الناسوجموع

الخلبفةبلطةهتهواوالديلم،،الأتراك،العربوغ!ى،العرب،الإسلامية

وجلى،وروعةازدهارؤعهدهوبدأ.لهولائهمعلىوأقمواالجديد،

.(1")وسلطانهننهوذهفىومتألقاالجديد،مجدهفىمثرقا

1()ح،،)5.".33
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الرابعالفصل

العكمةبيت:العباسيةبغداد

الحكمة"بيتةفىمركراالعباسيينعصرأوائلفىبغدادفىالترجمةبرنامجكان

كذلك.وبقى،جوهريةبصورةمكتبةيبدو،ماعلى،الأصلفىكانالذىالشهير)-(،

العباسية.الفزةأوائلفىالعربيةإلىبعضهاوترجم،بهلويةمخطوطاتهناكحفظت

بنمحمدالفرجأبوهوالمترجمونوأنتجهااستخدمهاالتىللأعمالالرئيسىالمصدر

كتالوجم8-879فىنشروالذىبغداد،اكتبأتاجركتبىوالدهكانالذىالنديم

أباالبلاطمنجمأنالنديمابنذكر)8!(.آنذاكالمدينةفىمتاحةكانتالتىالكتب

منإترجمحيث"،الحكمة"بيتفىالرشيدهاروناستخدمهنوبختبنسهل

.")1(...إيرانكتبعلثقافتهفىمعتمذاالعربيةإلىالفارسية

الأغلب،فى،أسستمكتبةكان9أنه"الحكمة"بيتعنتوجاسديمترىوكتب

هوماغرارعلالعباسيةالإدارةمناجزغأىللمنصور،دا"لا!!3مكتبالتكون

،الترجماتنشاطتشملأنمنهاالأؤلىالغرضوكان،ال!اسانيينعندمعروف

الساسانية.والثقافةالساسانىبالتاريخيتعلقفيما،العربيةإلىالفارسيةمنونتائجها،

كتبلمجقدىومع،المهمةهذهأداءعلىقادرينمترجمينمعالتعاقدتمالإطارهذاوفى

."الحكمةدار9أىداها)،س!3مهأ!ث!54+هإلى"الحكمةبيت9المؤلفترجم()مج!

لما،كتهموأسماءوالمحدثينالقدماءمنالمصنفينالعلماءأخبارفىأالفهرستكتابهو)!-"(

أفضلهاومنالتراجمكتبأقدممنوهوإ،النديملابنالفهرستكتاب9باسمويعرف

،.المزجما

(1)،3،،لال!ل!3ك!حح6+لاه،إ"ءولأه!3حلاحلا،ا،س!550.3.
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علإاكت!سب،المكتبأىأأنهوذكر)1(.،1التلفمنأوصؤنهاالكتبلحفظأيضا

لكتا...والرياضياتيةالفلكيةبالأنشطةمتعلقةإضافيةمهمةالمأمونعهدفىيبدوما

المرءيستطيعولا؟بالفعلالأنثمطةهذهطبيعةعنمحددةمعلوماتأىنمتلكلا

بنفسههوكانمنالمذكورينبينمنليسلأنه،فقطويدرس،ويبحث،يخمنأنإلا

فعلئا")2(.مترخما

لترجمةمركراتأكيد،بكل،يكنالمالحكمةبيتإن:القولجوتاسيواصل

ترجمةعنلديناالتىالتقاريرعشراتبيتومن...العربيةإلىالإغريقيةالأعمال

إ)3(.الحكمةبيتيذكرواحدتقريرولوحتىيوجدلا،العربيةإلىالإكريقيةالأعمال

ولا،ترجمتقددامتما!"القديمةالعلوملتعليم""أكاديمية،يقولفيماكان،هوفلا

يظهرفإنه،التوضيحاتهذهمنالرغموعلىالعلماء".لاجتماع"مؤتمرات9مركزكان

حقيقةهناكأنالحكمةلبيتمنضمينكانواالذينالمشهورينالمزجمينمنعددمن

ا.الصرحذلكأفىتمتقدترجمات

أثناءالعربيةإلىأولاترجمقدلأرسطو"الفيزياء"كتابيكونأنالمحتملمن

المجادلاتفياستخدامههوظاهرئاذلكعلىوالباعثالرشيد،هارونحكم

كانتلهترجمةأقدمأنفيبدو،أقليدس"عناصر"أما.بالكونياتالمتعلقةالثيولوجية

حوالى)ازدهرمطربنالحجاجالرياضياتعالمبهاوقامالرشيد،هارونعصرفى

قولمنالرغمعلىوذلك،برمكبنخالدبنيحعىالوزيربرعايةم(786-833

المنصور.عصرإبانترجمقدأقليدسكتاببأنالمسعودى

)1(أ؟أ،.58.0.4

(2)اهأ4.،95-85.0.

(6)؟أأ4.،95.0.
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منعددوأخبر،للترجمةوالدهبرنامجتحقيقالرشيدهارونبنالمأمونواصل

أسطورةوهى،المنامفىللمأمونأرسطوظهورقصةعنوالمسيحيينالمسلمينالعلماء

حسابعلالخلافةسلطةدزبتعزيز،جوتاسديمترىيرىفيما،متصلةكانترب!ا

المؤشسمةالأسطورةأصبحالذىالحلمقصةعدىبنيحىوصد1(.إ)الدينيةالشريعة

الترجمة:لحركة

واسع،بحمرةصثرئا،اللونأبيضرجلأكأنمنامهفىالمأمونرأى9

اثئل،حسن،العينينأشهل،الرأسأجلح،الحاجبمقرون،الجهة

فقلت:.رهبةلهملئتقديديهبينوكأنى:المأمونقال،صيرهعلىجال!

أسألك؟الحكيهمأيها:وقلتبهفسررت،أرسطوطاليسأنا:قال؟أنتمن

قال:ماذا؟ثم:قلت.العقلفىخصمنما:قال؟الحسنما:قلتسل،:قال

ثم:قلتالجمهور.عندحسنما:قالماذا؟ثم:قلت.الثرعفىحسنما

")2(.ثملاثتم؟قالماذا؟

وكان،الحكمةبيتإلىالمأمونعهدفىوالرياضياتالفلكعلماءبعضانضم

"لعناصرأثانيةبترجمةقامأنهالنديمابنعنهقالالذىمطربنالحجاجأحدهم

النديمابنذكر.ذلكغيرتزعمأخرىعربيةمصادرأنمع،المأمونأجلمنأقليدس

مستخذفا"كانم(828حوالى)ازدهرالخوارزمىموسىبنمحمدالمئمهورالفلكىأن

")3(.المأمونلخدمةالوقتطولالحكمةبيتفى

أهأ)1(9.0،.4.و

أ!))2(.0،.4و.8

النديملابن"الفهرست9كتابومنها،العربيةالمصادرفىجاءكماالنصنوردأنهاآثرناوقد

(.المزجمأ

)6(أه)،.4.".58
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قبيلمنالمعروف"،والمقابلةالجبرحساب9كتابهبفضلالخوارزمىاشتهر

نأالكتابهذامقدمةفىذكرتقريئا.825سنةألفهالذىالجبر"إبكتابالتبسيط

للطيفحاصزاالجبر،حسابفىمختصركتابتأليفعل"شجعنىالمأمونالخليفة

وفى،ووصاياهممواريثهمفىإليهالحاجةمنالناسيلزملما،وجليلهالحساب

الأراضى،مساحةمنبهيتعاملونماجميعوفى،وتجاراتهموأحكامهممقاسمتهم

)1(.وفنونهوجوههمنذلكوغ!ير،والهندسةالأنهار،وتطهير

شىء"أولأنالرياضياتعلمفىالعربىالمؤلف،أسلمبنشجاعكاملأبوذكر

محمدذكرهاضروبثلاثةوفهماستيعابهوالجبراأالعلمهذافىالطلابيحتاجه

وميزلأعداد")2(.واوالمربعاتالجذور،وهى،كتابهفىالخوارزمىموسىبن

موجبةأعدادذاتوتربيعيةخطيةمعادلاتشملتالمسائلمنأنواعستةالخوارزمى

أخبرنا،كتابهمنالأولىالخمسةالفصولفىعددياالمسائلهذهحلوبعدحلولها.فى

بخصوصيكفىماقلنا"لقدهندسئا:الآنسيوضحهاأنهالسادسالفصلمقدمةفى

حقيقةهندسيانوضحأنإلىالآننحتاجلكننا.الستةالمعادلاتوأنواعالأعداد

الأعداد")3(.فىشرحناهاالتىنفسهاالمسائل

يدعىإسلاميارياضياتياعالماهناكأنساييلىآيدينالزكىالعلوممؤرخذكر

القرنمنالأولالنصففىبغدادفىعمل.ول4داط!أ-اا!11اا!تلتركبنالحميدعبد

جبرفىمماثلةموضوعاتفىيبدو،ماعلى،مستقلةجهودوله،الميلادىالتاسع

.أقدممصدرمنمستقاةكليهماأفكارتكونأناحتمالىمنهذازادوقدالخوارزمى،

أكاا)1(.13).0،.4

ومحمدصثرفةمصطفىعلىللدكتورينالأصليةالمخطوطةتحقيقفىجاءك!االنصأوردناوهنا

(.الم!هـجمأم3791المصريةالجامعةأحمد،مرسى

)؟(5!لأس!.253.0..3

(6)أ؟أ.4،.254.0
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هندية،نصوصطريقعنورياضياتيةفلكيةمعارفجاءتإربما:لأوليرىوطبفا

جاءتأو،الإغريقىالعلمعلىتعتمدوإنما،الإغريقيةمنترجماتطريقعنوليس

جهودبذلتعندما،والعربيةالسريانيةإلىالإغريقيةمنترجماتطريقعنذلكبعد

أن9مؤكداالقولأوليرىويواصل")1(.المتاحةالعلميةالمادةوتصحيحلاختبار

عنديظهرلمالذىالكثيرعرفوا،الخوارزمىأمثالالقدماء،العربالرياضياتيين

!.هنديةلمصادر(كله)وليسمعظمهئعزىأنويمكن،الإغريقالمؤلفين

سنةفىالشسترىروبرتبواسطةاللاتينيةإلىأولآالخوارزمىإجبر"ترجم

واستخدامه،الإسلاميةأوربافىآخرومكانالأندلسفىوجودهذلكوتلا،م5411

الجبرمثلعلومتقدم-البساطةبمنتهى-نرىوهكذا.مسلمينعلماءلمحبلمن

)2(.تشجعهمالتىوالثقافاتالكتبهذهلمثلدارسينخلالمنوانتشارها

لاتينيةبترجمةوحيدةنسخةإلامنهيبقلمللخوارزمىآخررياضياتىعملهناك

القرنفىالكتاببهعرفالذىالعنوانهووهذاس!!.لا*5!حولكأ04،+د!ابعنوان

وأنخاصة،الدقةوجهعلىأحديعرفهفلاالعربىالعنوانأماالميلادى،عشرالتاسع

كتابعلىمبنيايكونأنيحتملالذى،العملهذا.مفقودةالعربيةالنسخة

الأمرنهايةفىأصبحتالتىالهنديةالأعداديصفول!،ل!أ،!؟لةل!4!،ل!ا!4برا!اجوبتا

إلىمنسوتاليعرفالجديدالتدوينوجاء.الحديثالغربىالعالمفىمستعملةأرقافا

يعنىلآناوهو)!،53!اولطأأو)534!أ3ول!رزميةالخوا"إلىومحرفا،مىارزالخو

تكرارغالئاتستلزمالتىالخطواتمنمحدودعددفىرياضياتيةمسألةحلخطوات

فىالهنديةالأرقاماستخداميثرحس!هعس!،وللاول5ولا،+د!04وكتاب.ماعملية

(1)،محا!هلأم،ا)للاهل!3حس!مم!أء3س!ء+س!س!33!!014"،ح.3"4-ل!".541.

(2)أ؟ا4.،".5،1.
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منبكلالمعنية،والقسمة،والضرب،والطرح،للجمعالأربعالأساسيةالعمليات

التربيعى.الجذرواستخراجوالستينيةالعاديةالكسور

"زيجوهو،الإسلامىالفلكفىباقيأصيلعمللأقدمالمؤلفهوالخوارزمى

الإسلامىالعالمفىمستخدقا!السندهند"ظل.هندىعملعلىالمبنىالسندهند!

بتحديثهالأندلسفى""المجريطىالعربىالفلكىوقام،الأرجحعلى،قرونطيلة

أوائلفىاللاتينيةإلىالسندهندلكتابالمجريطىتنقيحالباثىأديلاروترجم.وتنقيحه

إلاالآنإلىيبقلم.أوربافىواسعنطاقعلىواستخدم،الميلادىعشرالثانىالقرن

الإسلامىالعالمفىالإهمالطىفىسقطفقطالعربىالأصلأما،فقطاللاتينيةالزجمة

الميلادى.عشرالثانىالقرنبعد

إصورةكتابالجغرافيا،فىشاملةرسالةأولتأليفأيضاالخوارزمىإلىينسب

،أخرىوأماكنمدنوعرضطولخطوطمنإجماليةبصورةتكونوهو.أالأرض

إغريقوجغرافيينلبطليموسأحكاأ!6+أالمناخعنجاءماحسبأقسامسبعةفىمرتبة

بتكليفأقدمعملعلىمبنىللخوارزمى"الأرضصورة"كتابأنوئظن.آخرين

لبطليموس.الجغرافيا"9كتابمنمستمدذاتهالأقدمالعملهذاوأن،المأمونمن

فىرسالتينإلىإضافة،اليهودىالتقويمعنباقيةقصيرةرسالةأيضاوهناك

.لإسلامافىللأحداثه!طححاحأولالزمنىوالتاريخ،لأسطرلابا

برنامجفىالمهمةالثمخصياتمنإخوةثلاثة،وحسنوأحمدمحمد،موسىبنو

بنموسىأبناءالإخوةوهؤلاء.القريبينوخلفائهالمأمونعصرفىالعلمرعاية

سنةفىخليفةيصيرأنقبلالمأمونصادقحيثمرو،فىمنجماأصبحالذىشاكر)!(

هذاترجمةعنورغبنا!،دأآح+33لأ!لثا"!أ"ح؟؟335بأنهشاكربنموسىالمؤلفوصف)!(

(.المترجمأالنصفى
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بعدبغدادفىيتعلمواأنلهموأتاح،رعايتهمالمأمونتولىموسىتوفىوعندما.م813

ومنالمأمونخدمةفىعملوا،لدراستهمموسىبنىإتماموبعد.خليفةأصبحأن

وأنفقوانفوذ،ذوىوأقوياءأثرياءالأيامبمروروصاروا،مختلفةبطرقبعدهجاءوا

مترجمينمجموعةدعمواأنهمكما،قديمةمخطوطاتتجميعفىثروتهممنالكثير

بغداد.فى

،الرياضياتفىكتاباعشراثنىحوالىتأليفأنفسهمموسىبنىإلىيعزى

المسطحةالأشكالقياس"حولكتابالرياضياتيةأعمالهموأهم.والهندسة،والفلك

الميلادى.عشرالئانىالقرنفىاللاتينيةإلىالكريمونىجيرارترجمهالذى"والكرولة

لأرشميدس"الفرق"إفناءطريقةتماثلطريقةموسىبنواستعملالعملهذاوفى

تنقيحفهو!المخروطاتلكتاب"مقدماتبعنوانعملهمأما.الدائرةمساحةلتحديد

الميكانيكافىأخرىأعمالأأيضاصنفوا.""المخروطاتفىالبرجىأبولونيوسلكتاب

".موسىبنى"حيلكتابأهمها،الموسيقىونظرية

المأمونتوجيهعنصحتها،فىمشكوك،بقصةخلكانابنالمؤرخيخبرناأيضا،

وعلماءإيراتوسئيرسقياسصحةمنوالتحقق،الأرضمحيطلقياسموسىلبنى

التىالطريقةكانصت.ك!?!ك!4!أك!ولهأاليونجانيةلإستادياباآخرينقدماءإغريق

سنجار،صحراءفىوجنوئاشمالانقطتينبينالمسافةقياسهىموسىبنواستخدمها

كانثمومن،واحدةدرجةبمقداراختلفالقطبىالنجمارتفاعأنوجدواحيث

حصلواالتىالقيمة.الأرضمحيطقياسهو036فىالمسافةهذهضربحاصل

بالقيمةمقارنة،ميل00542أو،فرسخآلافثمانيةكانت،خلكانلابنطبفاعليها،

مترجمينقرةبنوثابتإسحقبنحنينكانميلا.024و2وهىحالياالمقبولة

طوالالترجمةدزفىموسىبنىرعايةتحتيعملانكلاهماوكانبغداد،فىمشهورين
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فىيجعلهمامرتبايتقاضيانكاناالسجستانىسليمانأبوذكرهلماوطبفا")1(.اليوم

الحكومة.فىالسلطةأصحابمستوى

صيدلىابنوهو،العراقجنوبىالحيرةفى(م873-)808إسحقبنحنينولد

إشرافتحتللدراسةبغدادإلىذهب،لحنينالذاتيةالسيرةواقعومن.نسطورى

وخلفه.للمأمونالخاصالطبيبم(857)تماسويهبنيوحناالنسطورىالطبيب

الطب،فىوقتهيضيعإنه:وقالطردهالذىماسويهابنضايقتالمتكررةأسئلتهلكن

مواطنيهمعالمزيفةالعملاتفىالطريقعلىمتجولأيتاجرأنبإمكانهكانحينفى

:الحيرةمن

عنوابحثبعيذاانطلق؟الطبدراسةفىةالحيرأهليرغبالذىما9

السلالبعضاشزدرهما.خمينيقرضكسوف؟أصدقائكأحد

بالباقىواشهت،دراهمبثلاثةرنيخاكوبعضواحد،درهممقابلالصغيرة

فىوضعهابزريخالقادسيةالنقودبطلاءقم.والقادسيةالكوفةعملات

حقيقية،نقودهنا9:عالبموتمنادياالطريقجانبعلىوقفالسلال

سيكونذلكف!ن؟العملاتفي".وللإنفاق،الصدقاتلإعطاءصالحة

أإ2(.الطبدراسةمنكثيزالكأكسب

بلادإلىبعيذاسافر،فقطالسريانيةإلايعرفلاحنينفيهكانالذىالوقتفى

منلفزةالبصرةفىعاشوبعدها،الإغريقيةفىحاذقاخبيزاأصبحأنإلىالإغريق

دائرةفىعضؤاالفورعلىأصبححيثبغداد،إلىذلكبعدانتقل،العربيةتعلمأجل

المتوكلالخليفةالواثقوخلف.الوائقالخليفةحولتجمعواالذينوالفلاسفةالأطباء

خطط.المنصبلهذابختيشوعآلاحتكارانتهىوبهذاله،رئي!اطبيئاحنيئاعينالذى

مرضعندماولكن،حنينوشجن،المتوكلإلىليعودبختيشوعمنواحدضده

())ل!،3!ألال!!3حمما؟+لاهكلهـ+أ؟حه؟!مأححالالاأ!م،".ا!06

(2)أ،!*،+ول،!3!،07ا.)5،.23ل!05
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حياةخلكانابنويصف.حياتهبقيةتقلدهالذىلمنصبهوأعادهعنهأفرجالخليفة

:الأخيرةسنواتهفىعاشهاالتىالزف

يخرجثمالماء،عليهويصثرحلتهبعديومكلالحمامإلىيذهبكان9

قطعةمعالنبيذمنكأستناولوبعد.الومااروبثوبفىملفوفا

ثم،النوميغبهوأحيائا،قالريتوقفحتىفراشهفىيستلقى،حلوى

وأالغذاءاطعاموجبةويتناول،جسمهليعطرالبخورويطلق،يستيقظ

فىالبطئبالغلىمطهةمسقنةصغيرةدجاجةمنمكونةالعشاء،،

،المرقمنبعضالربأنوبعد.كيلونصفخبز،ريخفمع،الصلصة

أربعةي!ثربيشيقظوعندما،النومفىيشغرقوالخبز،الدجاجةويأكل

فاكهةأكلفىبرنجةشروإذا.المعتقابخيذمن(لترين)حوالىأرطال

عادتههىهذهكانت.والسفرجلالسورىالتفاحمنبعضاتناول،طازجة

1(.")حياتهنهايةحتى

الحسنابنحبيشأختهوابن،حنينبنإسحقابنهفيهمبما،وتلاميذهحنينقام

حنينيتعبولم.والعربيةالسريانيةمنكلإلىالإغريقيةمنبترجماتالدمشقىا،

جالينوسعملبخصوصنفسههوذكرفيما،إغرياتيةمخطوطاتعنالبحثمن

الهرين،بينمابلادإلىطلبهفىوسافرتجذتا،عنه"بحثتس!!:ولهولس!4ءولهاأ!ع،3

العثهورمنأتمكنلمولكنى،الإسكندريةإلىوصلتحتىومصر،،وفلسطينوسوريا،

التفاصيلفىالتدقيقشديدكان")2(.دمثقفىنصفهحوالىإلااللهمشىء،أىعلى

إخبارهفىأكدمانحوعلى،المستوىمعاي!هـعاليةلعملهووضع،،الوسوسةألدرجة

باللاتينيةوعنوانه.(أللمبتدئين"الفرقأفضل"جالينوسكتابترجمةعن

:ءه3س!ح،أثط

())االا43333ء++ح،لأص!؟+حلاه(513أحااا،حأ،255.0.330

(2)ولا!*!7أ،!3!،.51107،.050؟2
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عندماوأخيرا،جذا،مع!يبةإغريقةمخطوطةمنشاتا،كنتعندماأترجمته

نأحبيشتلميذىمنىطلبالعمر،منوالأربعينالسادسةفىكنت

عليه،وبناء.الإغريقيةالمخطوطاتمنمعينعددتجميعبعدأصححها

هذهوقارنت،صحيحةواحدةمخطوطةعلللحصولالنسخهذهقارنت

فىالمنهجاهذاأتبعالعادةفىوأناوصححتها.السريانىبالنصالمخطوطة

ترجماتى")1(-كلفىاالتحمق

عملأ،مدرستهفريقمعبهاقامالتىجالينوسأعمالترجماتعنحنينكتب

ترجمما،معرفتهحسب،فيهيعذد،يحىبنعلىإلىاسحقبنلحنين"بحثبعنوان

لزجماتتنقيحاتكانتالتىالأعمالهذهبعض".يزجملموما،جالينوسكتبمن

جالينوسلكتابريشاينامنصجيوسترجمةفىوزملاؤهحنينفعلهمامثل،سابقة

واحذاكانإنه،الكتابهذاعلىتعليقهفى،حنينويقول.السريانيةإلىالبرء!"حيلة

كانتكتب"وهى:الهلينستيةالإسكندريةفىالطبمدرسةفىتدرسالتىالكتبمن

الذىبالترتيبتقرأوكانت،الإسكندريةفىالطبتعليممكانعلىمقتصرةقراءتها

التىنفسهابالطريقة،وفهمهريسكتابلقراءةيومكلاالطلابأيتجمع:فيهوضعتها

")2(."المدارسباسمالمعروفةالتعليمأماكنفىحالياالمشحيينأصدقائناجماعةتتبعها

مؤلفاتمنعملأا92بهاقائمة،يحمىبنعلىإلىأالخطيةحنينرسالةتضم

السريانية،إلىالإغريقيةمنعملأتسعينحوالىوزملاؤههومنهاترجم،جالينوس

منع!ثرةالسابعةفىيزالماوهو،أكملأنهبنفسهفعلهماوأول.العربيةإلىوالباقى

توافرتعندماذلكبعدوعذله،السريانيةإلى"الحمياتأنواع"فىكتابترجمة،عمره

،لأبقراطالطبيةالأعمالأيضاترجماتهمشملت.أفضلإغريقيةمخطوطاتلديه

())أكاأ،.4،!3!.026.0.15،107

)2!3،15!4+*كا!3!،لأ.10)5،."265.
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لعلمالأساسوأصبحت،لذيوسقوريدس"المفردةو"الأدوية،أقليدسوإعناصر"

حنينبنإسحقابنهبهاقامالتىالمتبقيةوالزجمة،الإسلاميةالحضارةفىالعقاقير

وشملت.العمللذلكبالعربيةنسخةوأفضلآخرهىإالفيزياء"فىأرسطولكتاب

".الأربع"المقالاتتنقيححنينأبوهتولىبينما،لبطليموسالماجسطىكتابترجماته

(؟م082)تالبطريقبنيحىبهاقاملجالينوسأقدمترجمةبنفسهحنينراجعأيضا،

داح!،ولأ+،3واكالا"ح"حأعلتحتوىمستخلصاتعنعبارةالترجمةهذهوكانت

العربية.إلىأفلاطونلمحاوراتنقلأولوهو،لأفلاطونممقا!صأ3و

معلوماتهاستقىأنهمنمنافسيهشكوىمنالرغمعلىمتميرا،طبيئاحنينكان

جعلواالذينالخصومهؤلاءغيرةمنحنينوتظقم.فقطترجماتهخلالمنالطبية

أطباءفهم،خصومهأيدىعلوشدائدمحنمنأصابه"عمارسالةفى،بائسةحياته

طبيئاوخمسينستةمنهموعذدإ،لأذىبامولعونولكنهم،عصرهفىمشهورون

الخلفاء.خدمةفىمايوفاعملوا

فىأالمسائل:بعنوانأحدهما:بالعربيةباقكلاهما،الطبفىكتابينحنينصنف

والآخر؟حبيشأختهابنمعبالتعاون،الطبتاريخفىوهو،،اللمتعلمين"الطب

آخرين،هـاغريقجالينوسمؤلفاتعلىمبنى"،الأغذية(أخصائصآلات"بعنوان

الطبيةمؤلفاتهفإن،الطبفىأصيلةإسهاماتأىيقدملمحنيئاأنمنالرغموعلى

بالعربية.الناطقينالأطباءلتعليملأساساوفرتوترجماته

الملحوظةاهتماماتهمدىويظهر،الأخرىالمجالاتمنعددفىأيضاحنينكتب

الظواهرفىرسالة9إ،الألوان"كتاب"،المذئباتفى"رسالة:كتبهبعضعناوينمن

ا،اليونانيينمذاهبعلىالإعرابأحكاما"الإغريقىالنحوفى"رسالة."الجوية

فى"كتابوالجذر"،المد"كتاب"،العينفىالمسائلكتاب9"،قزحقوسفى"كتاب

أجلهمنالذىالسببعن"كتاب"،العالمتاريخإكتاب"،الدينيةالمعتقداتحقيقة

السماء"."فىأرسطوكتابشرحالخيمياء"،فىإكتاب"،مالحةالبحرمياهصارت
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بينمابلادشمالىحرانمدينةفى(م09ا836-)حوالىقرةبنثابتولد

فيهايعبدالتىالنجميةالديانةتلك،القديمةالصابئةطائفةمركزوهى،النهرين

نأعربيةتواريخعدةفىيروى.كمقدساتالخمسةوالكواكبوالقمرالشمس

وأمرهمضدم،وثنتينالناسورأى،مرةلأولحرانإلىذهبعندماالمأمونالخليفة

الزرادشتية،أو،المسيحيةأواليهوديةأو،الإسلام:بهاالمعترفلأديانابأحديؤمنواأن

شرعية،إسلاميةمرجعيةمساعدةإلىولجئواهذامنالرعبأصابهم.المزدتةأو

أهلإمنأنهمالقرآنفىذكرواهؤلاءلأن،صابئةأنهميذعوابأن"فئصحوا

")2(،وضوحبكلصحتهافىمشكوك"التعصةبأنأوليرىوصزح")1(.الكتاب

لابأنهاالآننعترفتسميةوهى،الصابئةالحرانيينعلىأطلقكيفوشرح

")3(.تخصهم

وعندما"،حرانسوقفىصيرفياالأصلفىثابت"كانالعبرى،لابنوطبفا

والسريانيةالإغريقية:لغاتبثلاثخبيزاوأصبحرائغاتقدماأحرزالفلسفةإلىتحؤل

والفلك،،والرياضيات،المنطقفىعملأ051حوالىبالعربيةوألف...والعربية

كتابا")4(.عشرخمسةعددهابلغأخرىكتبابالسريانيةألفكما،والطب

لموسىالثلاثةالأبناءأحد،موسىبنمحمدإلىثابت!"اكتشاففىالفضليعزى

الإمبراطوريةفىقديمةنحطوطاتعنللبحثبعثهمنعائذامحمدوكانشاكر،ابن

الراتبذوىالمزجمينمنأصبححيثبغدادإلىالصغيرثابتمعهوأحضر،البيزنطية

لحق،بثابتالحالاستقرأنوبعد.حنينبنإسحقمعموسىبنىلدىعملواالذين

(1)اه3،ءسأ،لأوله*ل!س!3حمم!ثهحأح+حع!ث!33ح014؟أحول،م3!،.87177-100.

(2)أ؟أ4.،.0)7؟.

(؟)ألأأ.4،.7710.

(4)؟)ا4.،!.)54.
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والفلك،،الرياضياتفىمدرسةوكؤنوا،الصابئةزملائهمنعددبغدادفىول

عائلته.منأجيالئلاثةخلالدامت،والتنجيم

لضروخاشملت،العربيةإلىوالسريانيةالإغريقيةمنأعمالاثابتترجم

،خوسونيقوما،وبطليموس،وهيرون،بولونيوسأو،وأرشميدس،لأرسطو

.لينوسجاو،اطبقرأو،قيوستويوأو،مينيلاوسو

فى92،الفلكفى03تئمملمخطوطةث!انونالخاصةثابتأعمالمنالموجود

2،الفلسفةفى2،الوصفيةالجغرافيافى3الميكانيكا،فى3،التاريخفى4،الرياضيات

عذد)8(.الحيوانعلمفىاالفيزياء،فى1،الموسيقىفى2،المعادنفى2،الطبفى

منتمافاالتأكديصعبأعمالعشرةمنهامتبقعا،عملأسبعينلهجوتاسديمترى

ثابت.إلىنسبتها

والطب،،والفلكوالفيزياء،،الرياضياتفىالأصيلةثابتأعمالكانت

اللاتينية،إلىالعربيةمنالمترجمة،والطلمساتبالتنجيمالمتعلقةالنصوصإلىإضافة

أنهعلإليهبيكونروجرأشار.الأوربىللعلمالأولىالتطورمراحلفىالتأثيربالغة

:عديدةجوانبمن،أضافالذى،المسيحيينكلبينامتيازاالأكثرالفيلسوف9

ولممسيحيا،يكنلم،نعلمكما،ثابتلكن")1(.بطليموسأعمالإلى،وعمليةتصورية

بيكوننظرفىجعلهماوهو،حياتهنهايةحتىصابئاظللأنه،الإسلامأبذايعتنق

السماوية.للأجرامعابذاأووثنيا،

الدورانىالمكافئالجسمحجمحسابالرياضياتفىثابتإسهاماتتشمل

صاغكما.والتكعيبيةالزبيعيةالمعادلاتلبعضهندسيةحلولوإيجاد6*!كام،أهاه4

(.الم!!جمأمخطوطة08وليى97المجموعأنيلاحظ)*(

87

(1)؟+53ول4مم!آس!107.1)،.660).

http://www.al-maktabeh.com



فىعددكليكونحيث"،المتحابة"الأعداديسمىب!امتعلقةمهمة()نظريةمبرهنة

متحابينعددينوأصغرللآخر،الحقيقيةالقواسمجمعحاصليساوىمتحابزوج

العدد.مفهومتطورفىمهما"النسبتركيب"فىكتابهوكان284)"(.و022هما

يعزى.الكروىالفلكفىاقوشايقطعالذىأ"القاطعشكلإفىرسالتهواستخدمت

مختلفةأوالزاويةقائمةكانتسواء،المثلثاتلجميعفيثاغورسنظريةتعميمأيضاإليه

ومسائل،الفراغيةبالهندسةتعنىأخرىرسائلوهناكبرهائا.يقدملمأنهمعالزوايا،

فىوحاول.الفراغيةوالهندسةالمستويةالهندسةمنوكلا،المخروطيةالقطاعاتتشمل

خطينتعرفالتى،لأقليدسالشهيرةالخامسةالمصادرةيثبتأنكتبهمنكتابين

القرنفىأدتمسألةلحلالنوعهذامنالمحاولاتأقدمإحدىوهى،متوازيين

إقليدية.لاهندساتظهورإلىالميلادىعشرالتاسع

.والنجوموالقمر،،الشمسحركاتعندراساتالفلكفىثابتأبحاثتشمل

لثيونالخاطئةأالارتعاش"نظريةأحيا،الئامنةالكرة"حركةبعنوانرسالتهففى

النظريةبعكسوذهائا،جيئةيتذبذبالسماءقطببأنتقضىالتى،الإسكندرى

يبادرأويتقدمالسماوىالقطبأنومؤداهاأولأ،أبقراطبهاقالالتىالصحيحة

ثابتصياغةذلكبعدالعربالفلكيينمنعدداتبع.دائرىمسارفىابداريةابحركة

.الارتعاشلنظرية

:لأنمتحابان284و022العددان)!(

284=011+55+244+2+02+11+01+5+4+2+ا=022العددقواسممجموع

022=71*2+71+4+2+ا-284العددقواسمومجموع

المتحابة،الأعدادمنزوخاوخسينتسعةإلى"أويلر"النماوىالعالمتوصكم0175عاموفى

قرةبنثابتأنالذكرجميلومن.م91!اعامفىواحذازوخاأمريكىرياضياتىعيهازاد

تصلأنيحكنالمتحابةالأعدادمنكيرةأزواجمعرفةبواسطتهايمكنعامةمعادلةإلىتوصل

ا.الم!هـجمأالمعاصرةالإلكزونيةالحاشاتاستخدمتماإذازوخاالميونإلى
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بعنوانبطليموسوكوزمولوجيالفلك،مساعدةدراسةأو،مقدمةثابتكتب

شرخايشملالذى(لثابتنصوصثلاثةيبدوماعلىمنها)يوجدالمجسطى!إتسهيل

")"(.الكواكبأحوالاقتصاص9كنابفىللمسافاتالكونىبطليموسمقياسعلى

الأفلاكبينمنضغطمائعبهامج!مةكراتفىمطمورةأنهاعلىالكواكب!"ثابتصؤر

نظريتهاشتملت.بطيموسمعأصلآنشأتالمفاهيمهذهأنلاإالمركز.مختلفةوالدوائر

نقطةعندالمتحركالجرمسرعةإلىفيهأشار،للحركةرياضياتىتحليلعلىالكوكبية

بعدفيماأصبحبمفهوم،اللحظيةالسرعةيسمىماوهى،والزمنالفضاءفىخاصة

المختلفة.التبادلاتمنالعديدخلالمنالحديثةالديناميكامنجزءا

ولكن!،الشمسيةالسنةكتاب9:بعنوانفلكيةرسالةتأليفأيضاثابتإلىينسب

كان.موسىبنىأعماللأحدتنقيخاالنصيكونأناحتمالأوضحتحديثةدراسة

لتحديدالنجومبينللشمسالظاهريةالسنويةالحركةدراسةهوالكتابهذاموضوع

عملالمؤلفنقد.متتاليينربيعييناعتدالينبينبالزمنالمعرفةالمداريةالسنةطول

فىالخطأإلى)إضافة:الخاتمةفىوذكر،الث!مسيةالسنةطوللتحديدبطليموس

وقعبطليموسفإن،البروجدائرةعلىنقطةمنالشمسيةللسنةالزمنيةالفترةحساب

هوالخطأمنالجزءوهذا،يجبكمايحكمهالمف!وذاتها:لأرصادهنتيجةآخرخطأفى

اقترحهاإ)1(.التىالحسابطريقةجذئادقرالذى

النجميةالسنةوقيمة.ثابتإلىخطأنسباالذىكوربنيكوسذكرهالقياسهذا

ثانية،أ2ودقائق9وساعات6ويوفا365هىأالشمسيةالسنة"كتابفىالواردة

منجزءاظاهرياالعملكان.فقطثانية2بمقدارحالتاالمقبولةالقيمةعنمختلفةوهى

منعددعلىيحتوىوهو،كلهلبطليموس"إالماجسطىكتابكتابةإعادةمشروع

بعد.فيماعربفلكيونيقزهاأنيمكنالتىالجديدةوالأفكارالابتكارات

)اقتصاصأوأالمنشورات"كتابأو،الاقتصاصأكتاببعنوانأيضاالعربيةفىيعرف)،(

(.المزجمأ"النجومحركات

(1)537ح15ول"+س!ول107،3.)،92.0.
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الأرسطيةالنظريةبينفيهوفزقأرسطو،فيزياء!9علىشرخا""ثابتكتب

كراتالأربعةالعناصرتشغللأرسطو،فطبفا.الطبيعيةوالحركةالطبيعىللمكان

والهواء،الماء،،أكراتالتتابععلىبهايحيطالمركز،عندالأرضوتقعالمركز،متحدة

الطبيعى.مكانهاإلىبالنسبةأسفلإلىأوأعلإلىتتحركفإنهاأزيحتوإذاوالنار،

وأبطريقةتتحركيجعلهاالذىهوالمختلفةللعناصرالنشىالوزنأنثابتاقترح

فيتحركانوالناراالواءأماالماء،يليها،أثقللأنهاأسفلإلىتتحركفالأرض،بأخرى

أخف.لأنهماأعلىإلى

والهرمنيوطيقا،الأولىالتحليلات:أرسطومؤلفاتصياغةثابتأعادأيضا،

إطبيعةفىرسائلإلىربما،،إضافةوالميتافيزيقا،،والمقولات،،النصوصتأويلأنظرية

مجردلأنهمنه.التثبتيمكنلاهذاأن)ولو!الأخلاقو"مبادئوتأثيراتهاإ،النجوم

كتاب9و!،الموسيقىفىوإكتاب(،استانبولفىالموجودالعملمنقصيرةقطعة

حفنةجانبإلىالجغرافيا(،فىبطليموسلكتابترجمتهبالأحرى)أوالجغرافيا!فى

البحر،مياهملوحةوتعليل،الأربعالمقالات:بطليموسلأعمالملخصاتمن

السبعةللكواكبطبفاوالأسابيعالأيامتقسيماتفىوكتاب،الجبالخلقفىوكتاب

كتابالأصيلةئابتأعمالومن(.المرئيةالخمسةوالكواكبوالقمر،الثممس،إأى

إسلامى،تنجيملعلمالفلسفيةالأسسوضعالذىوتأثيرها"النجومإطبائع:بعنوان

وتركيبها.الثممسيةالمزاولنظريةفىمؤلفاتعدةأيضاولثابت

إكتاب:عنوانهوالطلسماتالسحرمجالفىثابتأعمالمنالباقىالوحيدالعمل

السحر!"فى:العنوانتحملالتىالقروسطيةاللاتينيةبترجماتهفقطباقوهوأ،الحيل

،الحيواناتأو،للآدميينأشباحلصناعة!دليلبأنهوصف"،لاتالخيافى9أو

سحريةعملياتأجلمن،والصلصال،والشمع،المعادنمن،البلدانأو،المدنأو

1(.إ)بالتنجيممرتبطة

(1)أ؟ا،.4.".55
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وتاريخهم،،الصابئةعلجميعهاتركزالإلهياتفىلثابتالباقيةالأربعةالأعمال

إيمانإثباتفى"كتاببعنوانسريانيةمخطوطةالأعمالهذهأحد.وعاداتهم،وديانتهم

الوثنيةالثقافةورثةكانواالصابئةبأنزعمهمفتخزافيهايعرضس!"8آ!+".هانبى

العالم:حضرتالتىالقديمة

منوالسعيد.العالمفىمتألقةانتثرتالتىوذريتها،الوثنيةورثةإنحن

حضرالذىمنضجر.أوسأمدونمنالوثنيةعنالبحثعبءيتحمل

شيدالذىمن؟الوثنيةوملوكالعصاباترؤساءغيرمدنهوبنىالعالم

هم.الأشياءهذهكلالأمجادالوثنيونأسسلقد؟القنواتوشقالموانى

شفاءجعلواالذينأيقماوهم،النفوسشفاءاامهنةفناكتشفواالذين

هىالتىوبالحكمة،مدنيةبمؤسساتالعا!وملأوامعروقا،علماالأجساد

الفقر،)1(.فىوغارفافارغاسيصبحالعالمكاندونهم.الخيراتأعظم

حركةفىبارزةأخرىشخصيةم(219حوالى-082)حوالىلوقابنقسطاكان

الروممنإغريقتامسيحتاوكانسوريا،فىهيليوبولسمنبالقربولدحيث،الزجمة

كطبيببغدادفىليعملقسطاذهب.والعربيةالسوريانيةيعرف،الكاثوليكالملكيين

لدىعاملآالأخيرةسنواتهقضى.العلميةالأعمالمنعدداأيضاوألف،ومترجم

.هناكتوفىحيث،أرمينياملكس!طحول!33؟أ!سنحاريب9

فىخبيزاوكان،كطبيبمشهوزاقسطا"9كان،العربيةالذاتيةلسيرتهوطبقا

أعمالترجماتهوشملت،والموسيقى،والحساب،والهندسة،والفلك،والمنطق،الفلسفة

البيثانى.،وثيودوزيوس،لينوسوجا،نتوسيوفاود،وهيرون،وأرسطو،أرسطرخس

لكابوترجمته،المتبقىالوحيدالنصهوالميكانيكاأ9فىهيرونلكتابترجمته

(1)"5م!ع+س!ما4!+4)؟فى!+210لا،65.0.
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الأخيرةالأربعةالكتبلفقدنظزا،بقائهفىحيويةكانت""الحسابفىديوفانتوس

ألكسندرمنكلشروحأرسطولمؤلفاتترجماتهشملت.الإغريقىللأصل

والخامسعشرالرابعالجزءينترجمةإليهينسب.فيلوبونوسوجونالأفروديسى

رسائلإلىبالإضافة،لديوسقوريدسالمفردةالأدويةو"،أقليدسإعناصر!منعشر

رسالةالطبيةأعمالهوشملت.والبصريات،القياسوعلم،والفلك،الطبفىأصيلة

إ،الأرقةفىورسائل،للخجاجالطبفىوكتابإ،الجنسيةالصحة"تدبيرفى

ترجم.إالرجالسلوكو"تنوعوقصرهاأ،الحياةطول9و"،الأحلام9و"،وإالنوم

إلىوأشار،اللاتينيةإلى"والنفسالروحبينإالفرقعنرسالتهالإشبيليوحنا

وآخرين.،بيكونوروجر،ماجنوسألبرتوس

والقسم،بالتعويذ،يتعلقفيما!رسالةبعنوانالسحرفىعملأأيضاقسطاكتب

والسحرالشعوذةإلىقسطاوميول.اللاتينيةإلىماجنوسالبرتوسترجمهاإ،والتميمة

فىمشهورمعين"وجيهقصةعنأخبرحيث،كتابهفىوردت)نادرة(حكايةتؤيدها

جسمهيدلكبأنالنبيلقسطانصحجنسيا،عاجراجعلهساحزاأناعتقدبلدناأ)1(،

الجنسية،الشهوةلديهيئيرهذابأنوأقنعه،بالسمسممخلوطةغراببمرارةأسفلمن

واستعاد،الوهميةعفتهقهرعلىالقدرةمنواثفاالرجلجعلالذىالأمر

الجنسية.قواه

فىالورقمطاحنبدونممكئايكونأن!الحكمةإبيتفىالترجمةلبرنامجكانما

الإسلاميةالنهضةعصرفىالناتجةالمخطوطاتلوفرةمصدزاأيضاكانتالتىبغداد،

مهنةوازدهرت،واسمعنطاقعلىمتاحةالكتبأصبحت.الميلادىالعاشرالقرنفى

بغدادفىمبنىمائةمنأكثريوجدكانالميلادىالتاسعالقرننهايةفمع،الكتبتجارة

(1)353+ول4أ،ءمما1،0751".65.
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نهبهاعندمامكتبةوثلاثونستبهاكانبغدادأنالمعروفومن.الكتبلصناعة

كتبأصبحتلقد.الخاصةالمكتباتمنالعديدإلىلإضافةبام،2581عامفىالمغول

شخصلكلمتاحةالمعرفةمجالاتوكل،والآداب،والتاريخ،والعلوم،الفلسفة

الإسلامية،البلادأنحاءكلمنبغدادإلىيفدونوالعلماءالطلابكان.متعلم

لأنهتصؤره،ممكنللعملمجالكلفىوالعاملينالمهرةوالصتاعالتجار،إلىبالإضافة

أكبربغدادلتكوننسمةالمليونحوالىإلىالسكانعددزادالرشيدهارونعهدفى

)1(.العالمفىمدينة

،مزدهرةعامرة،م065فىأسستالتىالبمرة،ميناءمدينةأصبحتأيضا،

".العالمفىوالثروةللتجارةمركزوأول،مدينةإأعظمبأنهاالجغرافىاليعقوبىوصفها

واليهودالمسيحيينجانبإلى،والفارسيينالعرببالمسلمينمليئاءالمالىمركزهاكان

جزءاتمؤنالتىالغزلوطواحينالسكربمصانعمزدهرصناعىحىوبهاوالهنود؟

لتشغيلللميناءاللازمةوالمراكبالسفنلبناءحوضوبها؟الإسلامىالعالممنكبيرا

مركراالبمرةصارتكذلك.والشرقالإسلاميةالبلدانبينالتجارةمنالأكبرالجزء

كانالذىنواسأبوالشاعرأشهرهم،المتميزينالكتابمنعدداأنجبتمهما،ثقافتا

:نواسأبىإلىمشيرة!،وليلةليلة"ألففىزادشهرتقولالرشيد.لهارونمصاحبا

المزاجسئكانكلماالشاعراستدعاءإلىمعتاذادائماكانالرشيدهارونأنالتعلئم

الشهيرإ)2(.الرجللذلكالمسجوعةوالمغامرات،المرتجلةبالقصائدنفسهيلهىلكى

للمعتقداتطيفأعرضمعهمجلبواوالبصرةبغدادإلىوفدواالذينالعلماءإن

عهدفىبغدادفىالغلياندرجةإلىوصلفكرىخمامفىخليطاشكلتالتىوالأفكار

(1)،،0)ح.791.0

)2(.6)2.0،.4!ول
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ذكرىالموصلىإبراهيملبلاطشاعراأحيالقد.البرمكىيحمىووزيرهالرشيدهارون

بمديح:التنويرهذافجر

خافتاالث!مسبزوغكانكيفترألملز

ضياءها؟إليهاأعادهارونحكموعندما

هارونهوالآنالمؤتمنالخليفةيكونأنأروعما

!)1(.وزيرهويحمىالسخى،الندىذوفهو

(1)ا)لا؟2+ع!4ءول،لاع"+أ!لماهحآهس!"أح4اأ+3"ه.66.0
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الخامسالفصلى

كهالرصوحانىالطب!!

والفلاسفةالعلماءأنشأهاالتىالزجمةحركةمعبسرعةالإسلامىالعلمتطور

أبىإلىالإسلاميةالفلسفةتأسيسوينسب.المتعددةالبراعاتذوىمنالموسوعيون

باسمهالغربفىالشهير(م08-1866)حوالىالكندىاسحقبنيعقوبيوسف

فىأيضابهذاوئلقب"،العربفيلسوف9وبلقبهاولولن!ا4ح3""ألكنديساللاتينى

العراقفى،الكوفةفىثرثةعربيةأصةمنالكندىكان.والفارسيةالعربيةالمصادر

الفكريةالخاصةدائرتهأسسحيثبغداد،فىيدرسأنأجلمنتركهاالتىحالئا،

هويكنلم.المعتصموخلفهالمأمونكنففىفنغما،والتعليم،والتأليف،الترجمةلرعاية

معتعامليبدو،ماعلولكنه،السريانيةولاالإغريقيةيعرفلافهومترجما،نفسه

ويشرحها.عليهاويجلقويكملها،ليصححها،،آخرونترجمهاالتىالعربيةالنصوص

الزجمة.لحركةوسنذانصيراأيفاكان

الذينالإسلاميينالفلاسفة-العلماءأولليصبحالزجمةحركةمنالكندىأفاد

والفلسفةالأفلاطونيةالفلسفةبينمحدثةأفلاطونيةتوفيقية،أنظريةصاغوا

رسائلشملتللكندى،منسوئاعملأ422بهاقائمةالنديمابنسردوقد.الأرسطية

الجوية،والأرضخادوالفيزياء،،والرياضيات،الكونوعلم،والفلك،الفلسفةفى

والتعدين،،والمعادنوالجغرافيا،،الحيوانوعلموالعقاقير،،والطب،والبصريات

والسياسة،ا،الثمفرةوحلالثمفرة1المعمىواستخراجوالتعمية،والموسيقى

إلىبالإضافة(،التنجيمأالنجومأحكاموعلمالسيمياءا،أوأوالخيمياء،،والإلهيات

والأجهزةالأدوات،الساعاتصناعة:قبيلمنموضوعاتفىتقنيةمؤلفات
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عشرةحوالىإلاالأعمالهذهمنيبقلم.السيوفمثلموضوعاتفىوحتى،الفلكية

تحقيقها.وتممنها،المائةفى

-للعلماءمميزةسمةتعدللكندىالمدىوالواسعةالعاديةغيرالاهتماماتإن

شيءبكلمهتمينكانوالأنهمأرسطو،معالحالهىكما،الإسلاميينالفلاسفة

أكثرليستمؤلفاتهفبعض،عاليةقيمةذاالكندىكتبهشىءكلليسلكن.الخليقةفى

تشكيلاتتحددهاالناسخصائصأنمفهوممثل،عصرهثقافةتعكسخرافةمن

أوطانهم.فوقالسماويةلأجراما

إلامنهايبقلمالتى"الأولىالفلسفةإفىرسالتههىالباقيةالكندىأعمالأطول

فلسفةمثل،قديمةلفلسفاتالكندىولاءيعكسوالعنوان.الأولىالأربعةالفصول

فىالكندىقالكما،التى"الأولىالفلسفة9أنهاعلىالميتافيزيقاإلىأشارالذىأرسطو

بصدقسميتالأولالسببمعرفةإإنالأشياء:أسبابمعرفةتعنى،مقدمته

أولىهوالأولالسببفإنلهذا.عملهافىمنطوالفلسفةباقىجميعإذ"،الأولىالفلسفة

وأولى،علمتةالأتقنالشىءجهةمنبالترتيبوأول،بالجنسوأولى،بالشرف

")1(.الزمانعقةهوإذ،بالزمان

المعرفةتلكأنموضخا،الحقيقةعنالبحثفىللإغريقمدينبأنهالكندىأقر

السابقين.عملوتعميمإكمالفىكثيرينعلماءجهودخلالمنالقرونعبرتراكصت

المعتصم:للخليفةأهداهالذى!الأولىالفلسفةافىمؤلفهمقدمةفىكتبوكما

منأتىوإن،أتىأينمنالحقواقتناء،الحقاستحسانمننستحىألا"وينبغى

،،أذاتهالحقمنبطالبأؤلىشىءلاف!نه،المباينةوالأممعنا،القاصيةالأجناس

الحق،بخسأحدولابه؟بالآتىولا،بقائلهيصغرلاا،أبذااالحقيبخسوليس

!)2(.الحقيشرفهكانبل

(1)ل!أأحول-ءمماول،!3،أ+433*ول!4!محأول4،ول961.0.

(2)ا!*،حء21.02.
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فىمثبتهومانحوعلىبأرسطو،متأثزا،أفكارهمنالعديدفى،الكندىكانلقد

أيضاوكان"،الفلسفةتحصيلفىإليهيحتاجوماأرسطوطاليسكتبكمية9عنرسالته

وجون،الرواقيئنوبروقلوسبروفيرى:المحدثةالأفلاطونيةبفلاسفةمتأثزا

وبالعلوم،الميلادىالسادسالقرنمنآخرينإسكندرانيينوفلاسفةفيلوبونوس

ف!نه،الأولىالفلسفةإفىعملهمقدمةفىنئهوكمادا!هشا.5أء+ء+وللاءأفىالخفتة

أفكارهمعلىالتعليقثم،آخرينإغريقومؤلفينأرسطومنللاقتباسأساشاوضع

جميعفىعاداتناهذاكتابنافىنلزمأنبنا)يحسن:الإسلاميةاللغةمعوتكييفها

وأسهلها،سبلهأقصدعلتافاقولاذلكفىالقدماءقالماإحضارمنموضوعاتنا:

مجرىعلتافاقولافيهيقولوالمماتتميم(أثمالشيل،هذاأبناءعلىسلوكا

عصرنا(،عاداتأىأالزمانوستة(،العربيةلغتنالاستعمالطبقاأىأاللسانعادة

.(1!)طاقتناوبقدر

اللهبأناعتقدالذىللكندىطبقاوذلك،والزمانالمكانمنكلفىمحدودالعالم

الإغريقرفضمعيختلفهذافى.وهوعدم،،أمنشىءلامنالعالمخلق-تعالى-

الإغريقيةالفلسفةبينالتوفيقفىالكندىرغبةإلىيعزىوهذا.العدممنللخلق

الإسلامى،للمجتمعجديدةفلسفةاستحداثإلىوصولأ،الإسلاميةوالإلهيات

الفلاسفةمقاربةبينيقابلحيثأرسطوأ،كتبأكميةعنعملهفىمئبتةوهى

إليهبم:الموحىالدينأنبياءوبين(،)المنطقيينالعقلانيين

مستخدفاكبير،بجهدالأسئلةهذهمثلعنالإجابةإلىالفيلسوفيلجأ)قد

.والخبرةالتحقيقفىالاستعمالطولنتيجةتصزفهتحتيملكهاالتىالخاصةأدواته

الإيجاز،اأصفاتقبيلمنشىءبأىعنهيبحثماإلىيصللاأنهنجدسوفلكننا

أ)2(.النبىإجابةفىجميعهاتظهرالتى،والشمولالخطأ،منوالعصمة،والوضوح

أ؟))1(.13."،.4

(2)ول03*،4+،أ+ول3*!4+ه،ول4الأ!+،46.0.30
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التىداالخمسة"الجواهرعنرسالتهفىالأرسطىالرأىالكندىاعتبرعموفا،

:بعنوانأخرىرسالةوفى.والزمن،والحركة،والشكل،والمكان،المادةفيهايعزف

رتبتالذىأرسطوأنموذجتبتى"،الأربعةالعناصرطبيعةعنمختلفةالكرة"طبيعة

متحدةدوائرفى-والناروالهواء،والماء،-الأرض-الأربعةالأرضيةالعناصرفيه

إعنصرمنمؤلافةالسماويةالأجرامإنوقالخارخا،فأعلىالأرضمنالمركز

هوبوضوحالمقصودولكناسما،يعطهلم3،4ء(ولأداحءولس!كهخاص"جوهرأو"خاص

وأرسطو.أناكساجوراسبهقالالذى)الأثير"

اميتافيزيقا!مثالحذوورسومهالماالأشياءداحدودفىالكندىرسالةحذت

هذاأسهموقد.وإحكامهاالفلسفةفىالمستعملةالفنيةالمصطلحاتتعريففىأرسطو

أدخلهاالتىالمصطلحاتمنالعديدأنولو،الإسلاميةالفلسفةمفرداتتطويرفى

ذلك.بعدالعربالمؤلفونغترهاالكندى

علمنهجهمؤس!ا،الإسلامىالعصرفىالعلومصنفمنأولالكندىكان

الفيزيائيةالمؤلفاتيليها،المنطقيةبالرسائلبادئاأرسطو،أعمالتصنيف

لأنهمنظومتهفىالرياضياتيدخللم.والأخلاقية،والميتافيزيقية،والسيكلوجية

الفلسفية،للمنظومةمكقلأجزءامنهاأكثرالفلسفةلدراسةضروريةمقدمةاعتبرها

".الرياضياتبعلملاإالفلسفةئناللاأنهفى9بعنوانرسالةفىهذاعلىوأكد

وأسس،الفيثاغورىالتقليدطريقةعلىالموسيقىلعلمإسلامئامالزاأيضاكان

الألفبائيةالحروفاستخدمحيث،القديمةالإغريقيةالموسيقيةالنظريةعلىمنهجه

بقرنذلكبعدأوربابهأخذتترميزوهو،الموسيقىالسلمنغماتإلىلترمز

.الزمانمن

الإسكندرىثيوندكأاسةمنوالعلى()البصرياتالمناظرفىالكندىعما!سار

تأسستفاتدالضوءوانئارالانبعاثفىنظريتهأما،الظلالوتكؤنالضوءلانتشار
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تنشأالمرئيةالصورإن:القائلةالخاطئةالفكرةعلرهابدوالمبنية،آقليدسنظيةعلى

الإدراكفىآراءهإن.العكسمنبدلاالمشاقد،الجسمإلىالعينتصدرهاأشعةمن

أرستالضوء،انعكاسعلىدراساتهإلىإضافةأرسطو،أفكارعنالمختلفة،البصرى

المنظور.بقوانينالحديثةالأوربيةالهضةعصرفىيسمىأصبحلماالأسس

الميلادى،عشرالثانىالقرنفىاللاتينيةإلىالبصرياتفىالكندىرسالتاترجمتلقد

".المحرقةالمراياإفىورسالةأ،حس!"كهكاس!!،لاصا3القديمةلإغرياقيةاالمناظرفىرسالةوهما

الأخيروأشار،بيكونوروجرجروسيتستىروبرتمنكلالأولىالرسالةقرأوقد

عمامتقدمةخطوةفتمثلالثانيةالرسالةأما.الكندىلدىالضوءسعةمفهومإلى

القديمة،العصورفىالرياضياتيينالفيزيائيينأحد،التراليسىأنثيميوسفعله

نفسه.الموضوعفى

"،الأحزانلدفع"الحيلة:بعنوانرسالةالأخلاقفىالمتبقيةالكندىأعمالأحد

فىعابرةأشياءعلىتبنىألاينبغىالسعادةأنمؤداهرواقىمفهومعلمبنيةوهى

الواضح"من:يقولوفيهاالفكر؟عالمفىكونيةأشكالعلىتبنىهـان!ا،الفيزيائىالعالم

فاقدمنبمأفييكونأنأوفيه،يرغبماكلعليحصلأنيستطيعلاالإنسانأن

أما.فيهنعيشالذىوالفساد،الكونعالم،العالمهذافىلشىءدواملالأنه،محبوباته

1(.إ)إليهبأبصارنانستشرفأننستطيعالذىالمعقولالعالمفىبالفرورةفيوجدالبقاء

!،السحريةالحيلة!نظرية:بعنوانلهعملفىوذلكعلما،التنجيمالكندىاعتبر

القروسطية)"(.اللاتينيةالمخطوطاتفىموجوذايزاللاوهو"،النجوم"أشعةأو

شىءكلعلوتؤثرالسماويةامالأجرمنتنبعثالنجومأشعةإنبقولهالرسالةويبدأ

أ؟أ)1(4.0،.4ا.

فىفملأأربعينمنوهى"النجومعلىالحكمفى"رسالةباسمالعربيةالأدلاتفىإليهيشار)،(

"،فانكسووإ"،الطقستزتات9و،،النجوم)أشعةحولوأط!وحاتبةوأجوأسئلةصورة

.االمش!جما!الكواكبروحانياتو"
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يتنبأواأنللمنجمينتتيحالسماءدراسةفإنولهذا،الإنسانذلكفىبما،الكونفى

ؤالحكماءأنالطلسماتلنقوشالسحريةالقوةمناقشةمنواستنتج.بالمستقبل

الموادعلالإنسانيدتنقشهاالتىوالحروفالأشكالأنالعديدةبالتجاربأثبتوا

علىالحركةتأثيرلهاأخرىوظروفوالزمانللمكانواجبوجلالباهتمامالمختلفة

1(.")الأبديةالأجرام

لمفإنهبغداد،علماءبعضإلىالأرسطىالفكرجفبفىالكندىإسهامعنوبعيذا

القرنفىاللاتينيةإلىالكندىأعمالبعضترجمتلقد.فلسفيةمدرسةأبذايؤسس

ألبرتوسإليهوأشار،وألمحيندوثالكريمونىجيراربواسطةالميلادىعشرالثانى

5+?!ث!ول؟9اطا30ولللاأه؟"هكتابهفىأوضحالذىالرومىوجيليسماجنوس

والتنجيم.الكونياتعلمىفىالخصوصوجهوعلى،الكندىأخطاء(9

معاصرهإلىبالنسبةالأقلعلى،خاصنوعمنصعبةشخصيةكانالكندىأنيبدو

الرغمعلى،الكندىكان،الجاحظلروايةوطبقا."البخلاء!كتابهفىهجاهالذىالجاحظ

أسرةربالمستأجرينأحدوكان.لنزلاءمنزلهفىحجراتيؤجركانفإنه،ثرائهمن

إلىفكتبالشهر؟فىدرهما03قيمتهإيجازاويدفع.منالرغمعلىأفراد،ستةمن

الكندىمنكانوماشهر،لمدةعندهقريبينباستضافةلهيسمحأنمنهيطلبالكندى

نظيرإضافيةدراهمعث!رةمنهوطلبحاد،بلسانوسلقه،الرجلاستدعىأنإلا

لهايتعرضالتىالمث!كلاتفىدرشاأعطاهنفسهالوقتوفى،الإضافيينالساكنين

زبائنهم.مراوغةأساليبمنالملأك

منوكان،للاهتماممثيرةاستثنائيةشخصيةم(781-986)نفسهالجاحظكان

وهوالعيشالبصرةإلىوانتقل،شرقىأفريقىأصلمنالفقرشديدةسوداءعائلة

إلىبالاستماعنفسهعفم.القنواتشواطئعلىالسمكببيعنفسهعلىمعتمداصبى

(1)؟+53ول4أطح،1،".65.
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وانتقل،البصرةفىأخرىتجمعوأماكنالمساجدفىالدروسيلقونكانواالذينالعلماء

منعددبرعايةوحظى،عاليمستوىعلىمعروفاكاتئاليصبحبغدادإلىذلكبعد

فىرسائلشملت،عملمائتىمنأكثرإليهينسب.السلطةوذوىوالوجهاءالأثرياء

وصناعة،الكلاموعلم،والإلهيات،والتاريخ،النفسوعلم،والحيوان،الفلسفة

وبصرفعملا.ثلاثينغيرمنهايبقولم،العربىوالنحو،والبلاغة،المعاجمتأليف

أجزاءسبعةفىويقع،أعمالهأشهرأالحيوانكتاب9يعدالبخلاءإ،)كتابعنالنظر

أفكارهوتتضمن،الحيواناتمننوغا035منلأكثرنادرةوحكاياتأوصافاتعرض

،للأقوىالبقاءخلالمنالطبيعى)الانتقاء(للانتخابأساسيةمفاهيمالأصيلة

الغذائية،سلسلاتهاخلالمنللمخلوقاتالمتبادلالاعتمادومفهوم،البيئةوتأثيرات

التالى:المثاللهاوأعطى

ييثهاالذىأنبطجهاتعرفوالبوضة،الطعملطلبالبعوضة"وتخرج

خلقتأن!اعلمتدونهما،وماوالجاموسالملأبمرتومتى،الدم

بنفوذمنهاثقةبخرطومها؟وتطعنعليهمافتسقطغذاء،لهاجلودها

المطغم،منضروبولهاالذبابةوتخرج.الدمعلىوبهجومهاسلاحها،

ضررلكانالذبابولولاإليها.غذاثهاوأحتصيدها،أكبرمنوالبعوض

الطغم،منبذ(الحيوانات1لجميعلي!أباختصار(،.أكثر.نهازاالبعوض

قوىوكلمنه،أضعفيأكلفهوضعيفوكليصطاد،أنللصائدولابد

)5(.،)1(منهأقوىهومنيأكلهأنفلابد

(1)!ص!هي!س!ول،.4310.

راجع:.العربىالمصدرإلىأاالحيوانكتابهفى.بخاحظعنالمقتبسالنصهذاترجمةفىرجعنا)8(

الكريمعبدود.باشافزادأحمدد.:تقديم،هارونالسلامعبدوشرحبتحقيقالذخائر،طبعة

993.04-صص،السادسالجزء،م2002القاهرة،الثقافةلقصورالعامةالهئةراضى،

،.المترجمأ
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جاءلمامصدافا،الإسلامفىعالياالمقذرةالعلوممنآخرفرغاالطبكان

ويجب،اللهمننعمةأعظمالجيدةالصحةأنمعناهصللىعمامحمدالنبىحديثفى

1(.)عليها)ممه!(الحفاظ

زكريابنمحمدبكرأبو،وأشهرهم،الإسلامىالطبفىكتبواالذينأوائلومن

"رازس"اللاتينىبالاسمالغربفىالمعروف(م039حوالى-485)حوالىالرازى

شبابهفىكانإنه:يقالحالئا.طهرانضواحىإحدىفى،الرىفىولدوقد2!"؟؟ءح

وطبقا.والفلسفةالطبفىدراساتهيبدأأنقبل)العود(،المزهرعليعزفو،أيغتى

نفسهوكزسالمزهر،علىشبابهفىيعزفكان9:الرازىترجمةفىجاء،خلكانلابن

نإقائلا،الصنعةهذهعنتخلى،الرجولةسنبلغعندما،ولكنه،الصوتيةللموسيقى

")2(.ي!تظرفلاولحييماشارببينمنيخرجالذىالغناء

الثانيةيبلغأنقبلهناكللمستشفىمديزاوأصبح،الرىفىالطبالرازىتعلم

طلابجاءهحيثبغداد،فىلمستشفىرئيئاذلكبعدصارثم،عمرهمنوالثلاثين

جوانبكلفىرسائلشملتعملا،232للرازىوينسب.معهليدرسوابعيدمن

والفلك،،والرياضيات،والمنطق،الفلسفةفىأعمالإلىإضافةتقريئا،الطب

مفقود.أغلبهالكنوالنحو،،والإلهياتوالخيمياء،،والكونيات

ترجمتهفىويعرف،المتبقيةالقروسطيةالرازىأعمالأهم"الحاوى"كتابيعذ

فىيقع،الطبمجالطفىموجودعربىعملأطولوهوأولهشأ،ولص!ولأ3باسماللاتينية

أعظمالإسلامنظرفىوهى،عادهعلىوجلعزنعم+اللهأكبرمننعمةالصحةأنشكلا)88(

سننه!فىالنساثىروى،كث!هـةالأنهذافىالشريفةالنبويةوالأحاديث.الإيمانبعدنعمة

بعدأحدأوتىفما،والمعافاةوالعافيةالعفوالله"سلوا-لمج!:اللهرسولقال،هريرةأبىحديث

(.المترجمأ!معافاةمنخيزايقين

(1)+لام7.مع!.ا؟ا0

(2)ول*لأ+ء؟3ء؟+ث!أه3لااأاثه6!)؟عأك!ح251!3"،؟ج."ا.
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سالمبنفرجاليهودىالطبيباللاتينيةإلىترجمهجزءا،وعشرديئخم!سةحوالى

االدف.هذالتحقيقحياتهمعظمقضى%نبعدم9271عامفىوأتمهعكا!"()"أيا:!3

مراتخمسالترجمةهذهطبعتوقد،الأولأنجوشارلالملكبرعايةالزجمةوكانت

.ام542وأم488عامىبين

اللاتينيةفىالمعروفة،والحصبةالجدرىفىالرازىرسالةترجمت

بينطبعةأربعينفىونشرت،أخرىغربيةولغاتيةالإنجليزإلىس!!،س!ع3س!أباسم

كلفىكطبيبمشهوزاالرازىوكان.الميلاديينعشروالتالممععشرالخامسنينالز

كانحيثالغربوفى،الإسلامفىالأولبالطبيبيلقبكانحيث،الشرقمن

")1(.الثانى"جالينوسباسميعرف

السريرينوالعلاجالتشخيصعلىتأكيدهبشدةللرازىالطيةالمؤلفاتتتميز

وعلاجاتها.الأمراضنظريةإلىالاستادمنبد،(والملاحظةالرصدعلاعتماذاا

ولكنهامستمر،تطورفىبهاالمتعلقةوالدراساتالأمراضنظرياتكانتلقد

الأسبابللناستشرحالتىبالأفكارتهتمكانتالأساسيةالمصطلحاتمستوىعلي

يكتبماكلفىالرازىوكان.صحتهمعلتحافظالتىأو،أمراضهمإليهاتعزىالتى

العربيةالترجماتفىالموضوععنقرأهماكليلخصالأمراضمنمرضعن

الإسلاميين،لأطباءامنالسابقينأعمالجانبإلى،والهنديةالإغريقيةللمصادر

عناوينوتكشف.الفلسفيةرسائلهفىأيضاالمنهجهذايتبعوكان؟الخاصرأيهمضيفا

ومن.استخدامهاهـاساءةالطبمهنةبحدودالمتعلقبالمزاجإحساسهعنأعمالهبعض

جميعيشفواأنيستطيعونلاالمهرةالأطباءحتىأنهحقيقة"فى:رسائلهذلكأمثلة

والماذاالأطباء"،أمهرعلىوالدجالينالمشعوذينالناسيفضلو"لماذا"،الأمراض

(1)+!،+4005+أ33*4+!مكأ.+!،+!س!.89.10
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!،عامةبشعبيةالأطباءجهاليحظىو"ولماذاذكيا"كانإذاالطبيبالناسبعضيترك

الطبيبواعتذار-معينةأمراضمعالجةفىالعلماءمننجاخاأكثرالمدنفىالنساء9و

هذاأ.عن

إلامنهايبقلم،الفلسفةفىعملأثمانونإليهينسبللرازى،البيرونىترجمةفى

معاختلفأنهفتوضحالباقيةالفلسفيةالرازىمؤلفاتأما.متناثرةوقطعرسائلعدة

ذلكمنبدلاواعتقد،الطبيعيةالحركةبشأنرأيهفىوأيضا،للفراغرفضهفىأرسطو

فىديمقريطسالرازىاتبع.الأرضمركزنحوالحركةإلىتميلالأجسامجمغأنفى

التىهىبينهاالفاصلةوالمسافة،فراغبواسطةمنفصلةذراتمنتتكونالمادةإنقوله

القائلالفيثاغورىالرأىفىاعتقدأيضا.الكثافةمئلالأوليةخصائصهاتحدد

بأنالاعتقادمنأفلاطونداح!8ولأ+3فىجاءماواتبع.الأنفستناسخأو،بالتقمص

والخالق،والزمن،والنفس(،)المكانوالفضاء.المادة:هىالخمسةالأبديةالمبادئ

النفسسرمديةفىالرازىاعتقد(.الحكيمالماهرالصانعأىألمانأ6اء4ء!3االبارئأ

فعلمثلما،الإسلاميةللآراءمعاكساتجاهفىبذلكسائزا،الجسممنالنهائىوتحررها

اللاحقينمنالعديدأنفىالسببهوالأخيرالاعتقادوهذا.وللنبوةللوحىرفضهفى

والإلحاد.بالهرطقةوسموه

أغفلالذىارأالأسأكتابوخاصة،معروفةأيضاالكيميائيةالرازىمؤلفات

بالموادالاهتماملصالحللخيمياء)الخفى(السزىالفلسفىالأساسماحدإلىفيه

الموادبينمنالنفطوكان.معمليةتجهيزاتمنبهايتصلوما،الكيميائيةوالعمليات

للثروةرئيستامصدزاالحديثةالعصورفى،البترولأو،النفطأصبحوقددرسها،التى

الزيت،مصابيحمعأيضاتعامل.الأوسطالثرقفىالإسلاميةالبلدانمنعددفى

كوقود.المكرروالبترولنالنباتيةالزيوتمنكلاواستخدمإ،"النفاطةأو
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هذهفىبعملهوتأئرالخيمياء،جانبإلى،والتنجيمالسحرعنالرازىكتب

بعنوانأعمالهأحدفىوناقش.الغربيةأوربافىالطبيعيينالفلاسفةأوائلا!جمالات

سبئاتكونأنفىالخفيةالطلسماتتلكاستخدام")"(والتعازيم،والرقى"السحر،

بحوثاأجروافقدالرازىاتبغواالذينأولئكأما.لعلأتعلاخاأولأمراض

والخصائص،والطلسمات،الفلاسفةحجرأو،للحياةالمطيلالاكسيرعلللحمول

.والمعادنللنباتاتالسحرية

الملةأنالرازىيعتقدلم،اتبعوهالذينالإسلاميينوالفلاسفةأفلاطونبخلاف

لكلالمنالسهلةإنهاعنهاقالالتىالفلسفةففمعلالقادرونهمفقطالنخبةمن

.للخلاصالوحيدةووسيلتهم،حياةطريقةباعتبارها،الناس

ترجمتهفىالمعروف!،الروخانى!الطبكتابههوالرازىأعمالأشهرأوألعل

مبنيةالأخلاقفىرسالةوهوطهه!)5!(.آهأقأ"3ا!لامماحأثالأ"حباسمالإنجليزية

لكتابمرافقعملوهوأ،"الجمهوريةفىجاءكمالأفلاطونالنفسمفهومعل

أبىإلىنسبةص!؟أصأ،3ولءولاول،3103باسماللاتينيةترجمتهفىالمعروف"إالمنصورى

الجسمانى".إبالطبويعنى،وخراسانكرمانأميرالمنصورصالح

عناوينهاتعكسفصلأ،عشرينإلى"الروحانى"الطبكتابينقسم

:الكتابطبيعة

أفلاطونرأىمنوجملة،وردعهالهوىقمعفى؟ومدحهالعقلفضلفى

انفرادها؟علالردئةالنفىعوارضذكرقبلقدمتجملة؟الحكيم

إطراحفى؟الغضبمنالضارالمفرطدفعفى؟نفسهعوبالرجلتعرففى

مخاطةفىالمكتوم"السيرالرازىكتابمنمقالاتعنعبارةالعنوانهذايحملهماأنيبدو)!(

المراجعبعضتهذ!ماح!ب"،العالية"المطالبوكتابه"،والنجوموالقمرالثحمس

.المترجماا

ا.المترجماالنفسأخلاقلإصلاحح3لأ3أ)5)،حأ!هس!+4أحأس!ول!النفوسطبب"أيضايعرف-إ%)ث
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فى"وافتمالفكرمنالضازالفضكدفعفى؟البخلإطراحفى؟الكذب

الاستهتاردفعفى؟الشرابفىالانهماكدفعفى؟الرهدفغفى؟الغمصرف

والاقتناءالاكتابمقدارفى؟والمذهبوالبثلعالودفعفى؟بالجاع

الديائية،والمنازلال!تبطلبعلىوالمكادحةالمجاهدةدفعفى؟والإنفاق

فى؟الفاضلةالسههـةفيالعتهالى،يرىماوبينافوفييركمامابينوالافرق

(1)-()الموتمنالخوف

المدمنينأولئكفىالشاعرقولازىالىذكرعشرا،الرابعأ""الثرابفصلوفى

)2()-كاأ:للشراب

تستطيعهاأوالخيراتئدرذمتى

شبرعلىمنكالخيراتكانتولو

مثاقلاوأصبحتسكرائابتإذا

الطهيرمعالشراتوعاودتخمازا

"السيرةأوا"الفلستيةة"السه!:رسالتهفىالمتواضعحياتهأسلوبالرازىيصف

،الذاتون!صانالتصامح(أصثتىاعتبارهفىيأخذباقدهـماإنهيقولحيث"(،الفاضلة

اللذين(والأسفللأعلىا1الحذينسيرتىفىأتعذلم،وتوفيقهاللهأبعونشإننى"

)3()بمبهـ(،
نظاممعاصريهاحدويصف.اسةللدشدائمانشطسترأنهملاحظةمع،"حددت

:لبصرهفقمدهمنالرغمعلى6كطبيبعملهيما!سكانعند!ا،الأخيرةسنواتهفىحياته

ياز!-تمحمدبكرأبو:ذلكلىراجع.انعربىالأصلىفىالرازىهاذ!كماالفاويننتهلآثرنا)?(

أجديدة،االآفاقدارراتمنض،دةالمفئوكتبهمنقطغاإليهامضاففلسيهةرسائا،ازىال

ا.افىشهـجما17-61حمىص،م8291-مىأ204،ب!!وت

(1).53!*ء3أ6اعءح43،أأح/1أاأير،فيأ5لاأ+5)ا16،،.73لأ.6

(7)أ؟ألا...36.3+

73.ص6السابقافىهـجع)ءبرء-(

73.ص،السابقالمرجع()قي
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ثم،بتلاميذهممحاطين،حولهمنتلاميذهمعالاستثبالغرفةفىيجلسرأن"اعتاد

يشخصوالمهـاذا.يقابلهمنلأولاضهأصيصفةالمريضيدخل.آخرينبطلاب

الحانة.لمناقشةبنفسهالرازىيقومفوا،يرلموإذا.اضاليةاعةالمجموإلىيتقدمالخطأ،

نألدهـجةالنكث!!،علالثمفتهةأصغباكان-الناسثمعوأميئاومبخلأ،سمخا،كانلتهد

ملحوظاتسخلأنهأبذايلاخظلم...يضيةقىبعنايةويزودهم،كافيبغذاءيمذهم

صارلقد..تنقيخا.أومسؤدةيكتبوأجدهمرةعليهأدخلولم،معلوماتدؤنأو

")1()!بم(.حياتهنهايةفىأعمى

سنواتهفىكينيهفىنزلتالتىالبيضاءالمياهإلىظاهريالبصرهالرازىفئدانيعزى

شعزاكتب.يكفىماالدنيامنرأىقدإنهقائلالإزالتها،الجراحةورفض،الأخيرة

)!"()2(:الموتبهواجهاشىوحالىعنيكشثتلأخيرةاأيا!مهفى

ترحالى؟أينإلى،ترحاليبعاجلاللأبنوقذأذرى،ما"لقفرى

؟"البالىوالجسدالمئحل،الهيكلمنخروجهبعدالروحمحلوأين

محمدنصرأبوالكبيرالإسلامىوالافيلسوفالعالموالرازىالكندىبعديأتى

"الفارابيوس"باسماللاتينيةفىالمعروف(،م87059-0)حوالىالفارابى

النيهـ،وراءمابلادفىفا!ابفىمولودالأصلتركىالأرجحعلوهوأكا!!دة؟"اول!دا

حضر.آسياسطةفىسيرادريا"("الحديث)الاسماجيحوننهروراءمنطقةوهى

يدعلالمنطقدرسحيثمزو،إلىذهبث!ا،بخارىفىوالموسيتىالشريعةفىدروشا

15)1(أ051؟.ه.-4

.901ص،الابقائرجع!()

عا!هـالنجار،د.:ودراسةتحتهيقالأمحلاء،طبئاتفلأبناءاعيون،أصيبعةأبىابت:راجع(*)يم

ا.الم!هـجمأ92ص(،ت)د.القا!.ة،لل!!ابالعا!المصريةاحيئة،الثالثابهـء

(7)أ؟ا..4."0+51
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عهدفىبغدادإلىصحبهالذى"حيلانبن"يوحنايدعىالسريانيةيتكلمنسطورىعالم

(م59)8-2المكتفىالخليفةعهدوفىم(.29809-2الفزةفى)حكمالمعتضدالخليفة

وذلكلأرسطو،الثانيةللتحليلاتدراستهأكملحيث،حزانإلىحيلانابنمعانتقل

إلىهذابعد"سافرأيضا،الخطابىذكروفيما.الخطابىاقتبسهالذىالخاصلتقريرهطبفا

كلودرسالعلمدراسةأكملحتىسنواتثمانىلمدةهناكوأقام،الإغريقبلاد

إحياءتمحيث،بالقسطنطينيةالجامعةفىالإغريقيةدراساتهوأنجز،الفلسفيةالمفردات

م-67858الفترتين)فىفوتيوسبطريركيةأئناءالقديمةالإغريقيةالفلسفةدراسة

ازدهارمعتطابقالذى،بيزنطةفىالثقافىالإحياءمنجزءاهذاكانم(.86-877و

1(.العباسحين)الخلفاءعهدأوائلفىالإسلاميةوالثقافةالمعرفة

معقما،م429عامحتىهناكوبقىتقريئام019عامفىبغدادإلىالفارابىعاد

وحلب.دمشقفىالدولةسيفالحمدانىالأميربلاطإلىذلكبعدانتقل..ومؤلفا

4و،الفلسفةفى12تشملعملأ33سوىمنهايبقلمعمل،مائةمنأكثرإليهينسب

فى2و،والآدابوالفيزياء،،الفلكمنكلفى3و،والموسيقىالرياضياتمنكلفى

أفلاطونمنبكلبعمقالفارابىتأثر.والحيوانالكيمياء،منكلفىوا،الطب

وجدحيثما،لأرسطيةواالأفلاطونيةالأفكاربينالتوفيقفىجهذاوبذلوأرسطو،

العصورأواخرفىالإسكندريةفىالأرسطيةتدريسإحياءهدفهكان.بينهماتناقضا

معلمهوكان،متعاقبينمدرسينأيدىعلالإسلامديارإلىانتقلتالتى،القديمة

ظهور"فىكتابهفىهذاعنالفارابىكتب.أحدثهمبينمنحيلانبنيوحناالخاص

الأعمالبعضتعليمأوقفواالمسيحيينالإسكندريةأساقفةإنقالحيث"،الفلسفة

إلاتدزسلاكانتفصاعذا،الحينذلكمنذ،لأعمالاتلكوإنلأرسطو،المنطقية

.الإسلاممجئحتىشخصيةبصفةسرا

1()4؟!لأ،أ،!3!لا،4.)0.0.؟52
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الفكرمستخدقا،ال!ئريعةعلىالتقدمحقالفلسفةيمنحأنإلمماالفارابىسعى

فئاتثلاثإلىمؤلفاتهتقسيمويمكن.الإسلاميةالثقافةتفسيرلإعادةالإغريقى

أرسطو؟لمؤلفاتوتنقيحصياغةإعادةأووشروح؟الفلسفةفىتمهيديةأعمال

الأصيلة.الخاصةوأطروحاته

وتث!ملوأرسطو،أفلاطونلأفكارمقدماتغالبيتهافىالأولىالفئةتضم

تحصيلفىو"كتاب"،السعادةإلىالطريقتوضيحفى"كتاب:التمهيديةالأعمال

9"فلسفةوكتابأجزائها"،وترتيبأجزاؤها:أفلاطونفلسفة9وكتاب،،السعادة

إلىالتنبيه)زوكتابوأرسطو"،أفلاطون:الحكيمينرأىبينالجمع"وكتابأرسطو،،

".المنطقفىالمستعملة"الألفاظوكتاب"،السعادةطريق

:بعنوانعامةأطروحةأيضاالفارابىأعمالفىالأولىالفئةتشتمل

الكريمونىجيراريدعلاللاتينيةترجماتهاإحدىفىوتعرف"العلوم"إحصاء

."ح3حأحولأاأ3سمبا

معمقة،بدراساتالعلومتصنيففىالفارابىمنهجالعربالعلماءتناولولقد

اللغةعلمهىالمنهجهذافىللعلومالرئيسةالفروعلكن،تعديلاتعليهوأجروا

والعلموالميتافيزيقا،والفيزياءا،الرياضياتاالتعاليموعلوم،المنطقوعلم،،اللسانأ

الفروعوتتفرع(.الكلامأعلموالإلهيات،والثريعة،السياسيةوالفلسفةالإلهى،

إلى:الرياضياتعلومفتنقسم،فرعيةعلوممنتحتهايندرجماإلىبدورهاالرئيسة

والحيل،لأثقالاوعلم،والموسيقى،والفلكوالمناظر،،والهندسة،الحساب

للقعلم)يمكن:دراستهمنالمرجوةالفوائدمقدمتهفىالفارابىويوضح.الميكانيكية

لمنيمكنكما،العلومكلفىمامجملعلىالتعرففىالكتابهذامنيفيدأنالمثقف

")1(.منهمأنهبهليظنمنهيفيدأنالعلمبأهليتشتهأنأحب

معارضتهمنالرغموعلى،التنجيمعلم"العلومإحصاء9كتابهفىالفارابىهاجم

السماء".إعلممنكجزءوالرياضياتىالرصدىبالفلكيربطهظلفإنه،للتنجيم

(1)أ؟أ).55.0.4
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أرسطو:لمؤلفاتوتنقيحاتشروخاالفارابىمؤلفاتمنالثانيةالفئةتشمل

تحديذا:وهى"،"الأورجانونفىالمنطقيةالأعمالوكل"،نيقوماخوسإلىلأخلاق"ا

كانولقد.سفسطائيةوتثعنيداتوالطوبيقا،،الثانيةوالتحليلات،الأولىالتحليلات

الإرشادضرورةفىلآرائهتقديمبمنزلة"نيقوماخوسإلى"الأخلاقعلىشرحه

إضاشة.منهكثيرإلىآخرونويحتاجالإرشاد،لنقليلإلىالبعض"يحتاج:والتعليم

أرشدأوتعفمهمابالفرورةيانعللنفإنهرشيذا،الشخصكانلوحتى،ذلكإلى

فهميعةمنإلىيحتاجونفإنهموطعذا.لإيقاظهماوشىء،خارجىمنتهغيابفى،إليه

")1(-عملهعلويستحثهمهذا،بكل

كتابوأشهـهـها،الأصيلةالفلسفيةأعمالهالفارابىمؤلافاتمنالثالثةالئمئةتضم

فحصفىأفلاطون""جمهوريةمثالاتبعوفيه"،الاناضلةالمدينةأهلآراء"مبادئ

الأرسطية،العالمصورةوباستخدام.المثاليةالإسلاميةلةللدوالميتافيكأيائىالأساس

أسباب،الأولطالسببتحديذا:هى،مبادئستةعلىمبنية،تسلسليةكوزلولوجياطؤر

بكرةمرتبطالأولالسبب.المادة(،)الصورة،الشكلالنفس،الفاعلالعقل،ثانوية

الأغلفةفىسفمورةغههـماديةوقدراتملكاتالثانويةوالأسباب؟الخاشجيةالسماء

العقليتولىبينما؟الخمسةوالكواكبوالقمر،،والشمس،للنجومالشبكيةالكروية

توافيقهاومنوالنار،والهواء،والماء،،الأرضمنالمؤلفالأرضىالعالمحكمالفاعل

الحية.غيرلأجساموا،والحيواث،الإنسانيتشكلالمختلفة

و"الماجسطى"،أقليدس"عناصر"علىشروخاالفارابىمؤلفاتتشمل

الكيمياء"صنعةضرورةفىو"رسالة"،الفهـاغفى"مئالةإلىإضافة،لبطليموس

"،الهندسيةالأشكالدقائقفىالطبيعيةو"الأسرار"الماهرةالروحيةالحيل"فىوكتاب

عاى"الردفىورسالةالفيزياء("،1الطبيعةعلمأصولفىالرفيعة"المقالاتوكتاب

(1)"حأ3+ا!+.أطهـ+03،+43+!4+3+الأ30052!.6؟د-.
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البيان"علمفىورسالة"،الإنسانلأعضاءأرسطوطاليسفيهناقضفيماجالينوسم!

"الشعر".فىورسالة"،الخطابةوفن

الكبير"الموسيقى"كتابأهمها،الموسيقىعلمفىرسائلعدةأيضاالفارابىهكتب

هذاويبدأ.رئيسةبصورةالإغريقيةالموسياقيةالنظريةعلىفيهالظرىالجزءبنىالذف

الغالبفىالفارابىيتبعحيث،الصوتفيزياءبمناقشةالكتابمنالنظرىالجزء

فيماالموسياقيةالكب!هـللممارسةالموسيقىكتابمنتبقىماوخصص.أرسطوطريق

)ائعود(افىهـهروخاصة،الإسلامىالعالمفىالمستخدمةالمختلفةالآلاتبأنواعيتعلق

)ملخنا(،موسيقيامؤلثاكانكذلك-الكمالحدبالغاالفارابىعليهعزفالذى

منهاعدديزالولا،الصوفيةللإخوةالدينيةالطقوسفىأعمالهبعضفتوش

تركيا.فىالدراويشجماعاتفماماليوموجوذا

بلاطفىدمشقفىللفارابىالأخيرةالأيامعنشائقةبقصةخلكانابنيخبرنا

قال.الموسيقىمنشيئايسمعأنيريدكانإذاعماليلةذاتسألهالذىالدولةسيف

ولكنه،أمامهللعزفالموسيقيينمنعددوأحضر1(.")ذلكفىأرغبنعم:الفارابى

هذافىبراعةأىلديك"ه!!:الدولةسيفسألهعندئذ.منهمكلعزففىخطأوجد

ابنيواصلو.ورفاقهالأميرأمامللعزفعندئذوتهيأ"،"نعم:الفارابىوأجاب؟الفن

الهـائع:الفارابىلأداءوصفهخلكان

بعف!منههاوسحبوفتحها،جلديةحافظةصدريتهمنسحبذاك،إإذ

فىالحاضرينككفضحكعليهها،عزفثممغا،وجمعها،القصبات

عليها،فشوعندما،مختلفبشهـتيبمغاوجمعهاقطغاأعادهاثم؟المجلى!

مختلف،نحوعلىئالثةمرةتجمجهاأعادثمالمجل!ر؟فىمنكلبكى

وغا*ر.الحارسفيههمب!ا،المجلسفىمنككنامحتىعيهاي!سفوأخذ

")2(-المجلسالفارابى

(1)اء*+15..".يم.

(2)؟)أ4.،.3.0
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السادسالفصل

الوسطىآسياإدبغدادمق

ضرقابغدادمنانتشرجديدعربىعلمإلىالحكمةبيتفىالزجمةنشاطاتأدت

إسلاميةلنهضةمحققاوأسبانيا،أفريقياإلىلأمرانهايةفىوغرئا،الوسطىآسياإلى

ط!.محمدالنبىأتباعفتحهاالتىالبلادمنالعديدإلىانتشرت

الإلهىالعلمأن)معالإسلاميةالمناطقمنالعديدفىتميراالعلومأكثرالفلككان

أغلبفىالعربالفلكيونوأصبح(،الفلسفيةالنزعةذوىعندأكثرمبجلأكان

البتانىجابربنمحمدبدأ.والورعبالنفعووصفهمجالهمتمجيدفىبلغاءالأحيان

الفلك:علممدحفى(الكريماالقرآنمنآياتبذكراالصابئالزيجأالفلكيةجداوله

!اقىلىوألتهارلآتئؤالنليؤ"اختضؤالأورضأدشئؤتنخئفيإثأ

بروجاآلصئئآفيجحصآلذىشهازئر)(،091:عمرانآل)يورة!اكاتئي

ضلألي!هؤ)61(،:الفرتان)سورة!ئن!بمؤصتض!!صز،يخه!وجحص

ؤالجتالتأألمئيينئقتموأغدذقتازذؤقدزؤالقمرنوورأعمتترأد!تتش

()،(.1)(5:يون!)سورة

عامفىالمأمونالخليفةأسسهماالإسلامفىمرصدينأولساييل،لآيدينوطبفا

قاسيونجبلعلىموزانديرفىوالآخربغداد،فى،"الشماسيةفىأحدهما،م828

ويحيىالخوارزمى!امشهوراناثنانالشماسيةبمرصدويرتبط.دمثمقمنبالقرب

بأنهالأندلسىسعيدالميلادىعشرالحادىالقرنمؤرخإليهأشارالذىمنصورأبىبن

)1(،أ)ألأ!33+ع530ع153،37لأألاا5!،+!ا.".16

ا.المزجمأمثبتهوكما!الفرقان9وآية!عمرانآل9آيةرقمىبتصويبقمنا()!
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لمنصورأبىوابنالخوارزمىمنكلعمل1(.مقافا")عحعرهفلكيىأعلى"

مقروئاكانالشماسيةمرصدأنيستنتجونالعلماءبعضجعلمما"،الحكمة"بيتفى

".الحكمة"ببيت

نإ،الميلادىعشرالحادىالقرنفىالموسوعىوالعالمالفلكى،البيرونىيقول

المث!اسيةمرصدفىيومياوقمريةشمسيةأرصاذاأجريامنصورأبىوابنالخوارزمى

أرصاذاأنلاحظوقد7(،الخريفى)عالاكتدالتحديدشملت،م-9828العامينخلال

القياسمجموعتىماقارنةتموأنه،قاسيونفىنفسهالوقتفىأيضاأجريتمماثلة

ب!تالطولخطفىللفرقالثمانيةالدقائقالاعتباشفىأخذا،الخريفىللاعتدالهاتين

وبغداد.دمشق

المروزوذىالملكعبدبنخالدالمأمونوعينم982عامفىمنصورأبىابنتوفي

حبشللنلكىوطبئا.فلكيةجداولأو"زيجا"،ويعذدمشقفىللمرصدرئي!ئاليكون

علىوأدواتأجهزةبإعدادالمأمونخالد(أىا"أمره(:م865حوالى)تالحاسب

نفذ.موزانديرفىكلياللسنةالسماويةالأجرامويرصد،الكفاءةمنممكنةدرجةأعلى

والقمرالشمسبمواضعالمتعلقةالحقيقةعلىذلكبفضلوحصل،منهطلبماخالد

السماء")2(.فى

أرسطرلابات،نوقاسيوالشماسيةمرصدىفىالمستخدمةالأجهزةتشمل

وذوات،سفتةوربعيات،جداريةوربعيات،مزولة()عتهاشبوشواخص

ذاتبيعتمنصورأبىابنوفاةبعدإنهيونسابنالمصرىالفلكىليقو!بم(.)الحلق

أ؟أ)1(ل!.0،.064

فملىبدايةفىعامكلىمنسبتمه!22حوالىألاول31!ا+لا4!ا!ره+ألااكهـينهىالاعتداليته!(!

ا.المهكأجمابابخوإلىاشمالمقالماوىالاسته!اءخطالثمسفيهاتعبرطفةعنديفافى

)2(+.لأ؟).!.؟ذ

وتمثا،ورمحاعدةعلىتدورحلشاتمنمكونكا!وفهيكلىأ+ام!)1لأمثهع؟!3ءمالحلة!ذات(6!

ا.افىصهـجماوالخسوففوالك!مووالمداراتالسماوىالاستههـاءخط
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نأعنأخرىلمصادروكشفتببعداد.الوردتىصناعةقسوفىبهالخاصةالحلق

جانبإلى،الكواكبحركاتدرسواوقاسيونالشماسيةمرصدىفىالثعلكيين

()*(،الكسوفيةة)الداثالبروجفلكمياىقياسإلىإضافةالقمر،والشصسحركتى

ربيعىاعتدالينبنوالوقت،الاستوائيةالسنةوطول،الاعتدالينبداريةومعدل

ال!ضخطىقياليهوودعمهالمأ!ونعايةبآخرفلكىنشاطوهناك.وخريفى

تموقدبغداد.منمكةفىالئمبهلةاتجاهلتحديدوذلك،ومكةلبغدادوالطول

قامالبلد+تبينالمساوةقياسوومكةبغدادفىالقمرلخسوفآنئةبأرصادهذا

.المأمونم!احوبها

ودمشقبغدادفىالأوائلالإسلاميونالانلكيونأسس،الحاسبلحبشوطبفا

أرصادهموأجريت،بطليموسوخاصة،ية!الإشالفلكيينمنتعلموهثماعاىأعماط!م

وتحديثها.القديمةانفلكيةالجداولفىمحتملةأخطاءأفلتصحيح

بيتلتأسيسالتالىالجيلفىجديدإسلامىعالمأولالبتانىمحمدالانلكىكان

منأيضاكان.قرةبنثابتالأقدممعاصرهميلادمحل،حرانمنوهو،الحكمة

ميلادهتاريخ.الأولاسمهعليهيدلكمامسلما،أصبح،ثابتبخا،ف،ولكنه،الصابئة

يعتقدفإنه،م877عامفىيتأبرلهمسجلةأرصادأقدمأنبماولكن،كأيرهـ!عروف

بأخبارالعلياءإخبارأالحكماء"تاريخ"كتابمنالمعلومةهذا.م838عامقبللدوأنه

يحتوىمهما"زيجا"ألف"البتانىإتا!قاالذى(م4821)تالاقفطىلابنالحكماء(

كتابفىاردةالولحركاتهماتنتميحووالقح!هـ()الشمسينللنه!اخاصةاأرصادهعل

.(1)"جسطىال"بطليموس

علىللأرخماتىالاستهفالمستهملبزاويةيئا-!63لمال!اأدا،أهماححأحأا!وجىالي!ائا)م!(

ا.المزبماالء!وخفلكمتوى

(1)+1.ا!ول،مس!!3!.\لم3ا.ا..م03تر09-37
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سنةتوفيوأنه،م189عامحتىأرصادهواصلالبتانىأنالقفطىابنأضاف

إلىالزلفولىأفلاطونترجمهالذى"الصابئ"الزيجهوإليهأشارالذىوالزيج،م929

كهد551بعنوانالميلادىعشرالثانىالقرنمنالأولالنصففىاللاتينية

أول!ح(!؟اول.لاث!"الباتجنيوسلااسممؤلفهأعطىحيث*لاحأ+أه+35،ثه!،

مزولة،وشاخص،أسطرلاب:هىالبتانىاستخدمهاالتىوالآلاتالأدوات

جداريةوربعية"،الطويلة"العضادةأسماهاالتىالمنظراختلافومسطرة،الحلقوذات

للميلقياساتهبخصوصالأخيرتينالآلتينالبتانىذكر.للبيرونىطبفا،بعضادةزودها

بعد...الجداريةوالربعيةالمنظراختلافبمسطرةهذاوقتنافىرصدناه"لقد:البروجى

1(.")الإمكانبقدرمكانهمافىتأمينهماوإحكامجذاعاليةبدقةتدريجهما

أسلافهومن،بطليموسمنتقريئاكلهاالنظريةالفلكيةمعلوماتهالبتنانىاستقى

المتعلقةوخاصة،الدقيقةالأرصادهىإسهاماتهأهموكانت،القريبينالعرب

ماأوضحالفرقيكونحيثوالقمر،الشمسمنلكلالظاهرىالحجمباختلاف

للقمر.ظاهرىقطرأقصرعند،الشمسكسوفاتفىيمكن

مناقشةفى")2(الحزانى"البتانىإلىوأشارالصابىالزيجكوبرنيكوساستخدم

)"(النجميةالسنةقياسأبرزها،أخرىمراتإليهأشاركما،والزهرةعطاردمدارات

أيضا،.قرةبنوثابتبطليموسقياساتجانبإلى،الخاصةبقاساتهقارنهاالتى

أرصادإلىالميلادىعثرالسادسالقرنفىتيخوبراهيالدانمركىالفلكىأشار

الجداولوضععلسنةألفمنأكثرمروروبعدوجاليليو،كبلرفعلمثلما،البتانى

اللاتينية.إلىدقياقةترجمةبترجمتهناللينو.أال!ثرقىالإيطالىقامالصابئة

(1)ألأ،3ا،أ"+ح3؟هحم15،7لأم+أ13ا،،+4."و.7

(2)حه"ع3+أحلا3،".2).

فىللأرضمتتاليينمرورينبينينقضىالذىالزمنتساوى3أ4ا!س!محدةحلأالنجميةالسنةإ!(

ا.جمالم!ىأمعيننجمإلىبالنشةالثمسحولمدارها
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أيضافكان،للبتانىالأصغرالمعاصر،الخازنجعفرأبووالرياضياتىالفلكىأما

الأمرهذاأنمع،إيرانلضرقىخراسانإقليممنربما،فارسىأصلمنالصابئةمن

)76-الدولةركنالبويهىالأميربلاطفىحياتهمنجزءاالخازنقضىمؤكد.غير

قياسوهى،م069سنةلهمعروفةأرصادعمليةآخرأجرىحيث،الزىفى(م329

التالى.العقدخلالالرئفىتوفىأنهويفترض.البروجىالميل

وكل.الرياضياتفىعملأدثروأحدالفلكفىعملأعشراثناالخازنإلىينسب

كامل،فلكىونص،رائعةرياضياتيةنصوصتسعةالفلكيةمؤلفاتهمنتبقىما

معالمفقود،حكمفى"الماجسطىعل"لضرحهأنيبدوبينما،جداولهمنمتفرقةوأجزاء

كتبهوأحد.البيرونىوخاصةإلي"،المسلمينالعلماءإشاراتعليهيدلمه!معملأنه

وفيهالميلادى،عشرالسابعالقرنفىمرةلأولدكرالذى!العالمينسزكتاب9المفقودة

ابنواشخدمه،الكوكبيةبطليموسفروضعلمبنئاللعالمجديذاأنموذجايرجح

البطلمى.النظامفىمعينةلعناصرنقدهفىالزمانمنبقرنذلكبعدالهيثم

حلإمكانيةحولرسالةأكسفوردفىالمحفوظةالرياضياتيةالخازنأعمالمن

فيرما()نظريةمبرهنةمنخاصةحالةوهى؟كهـ،+؟للأ-؟ل!النوعمنمعادلات

فيرما"دى"بييرالفرنسىالرياضياتىوضعهاالتى3أ!،يعا3أثه!اح؟أهولحملأخيرةا

جمعكحاصلمكعباعدد(كتابة"يستحيلأنهعلوتنص،م1637سنةحوالى

لأىعامةبصورةأو،الرابعةالدرجةمنقوتينجمعكحاصلرابعةقوةأو،مكعبين

فيرماكتب")1(.مماثلتينقوتينجمعكحاصلالثانيةالدرجةمنأعلأقطعا،قوتهعدد

أكا!1،أ،ذول،!حأالحسابفىديوفانتوسكتابمننسخةهامث!علالنصهذا

الذىالفرضلهذاحقامدهشاتوضيخا"لديهبأنللتذكرةإضافىبتعليقمشفوغا

())3أول؟2.،.66.0
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أعياالذىال!هـهانأبذايتعدملمفيرمالكن")1(.يهيحتوأنعنكثهثاالهعامشهذايضيق

حتى،نالقرونصفقرونثا،ثةمنلأكثرالعاوفىياضياتيزالىعظماءلنالعديد

يعحملالذىاليهـيطانىالرياضياتىأ*.ولعاثه"ويلزأندرو"يدعلىأخيزاالمسألةخلت

حوليةفىالأخيرةف!هـمام!هـهنةعلىبرمانهام599عامفىنشرحيث"،"برنستونفى

فذاعنألفتالتىوالمثتالاتالكتبوذ!هـت.ثها!ول!اولآه7أ!+اح؟لملمه!حأ

المعضلةهذهبحلانشغلواالذىالمشئهورينائرياضياتيينتتابعالعظيمالاكتشاف

يذ!لمأحذاولكاتويلز،إلىف!!ما،إك،ديوفانتوسمنبدءا،الزمانمنألفيتيناصوال

.اسهتدادهويتعذرفقدقدضوعالموهذاوتائدالىعملهلأن،لإطلاقاعلالخازنفى

باسمالغربفىمعروقا(م-9869)30الصوفىالرحمنعبدالفارسىالفلكى!ان

لأمه!مح!ماحبتهلاإاللثهم،القليا!لاإونشاطهحياتهىتيعرثلمو،ول1،)002""ا%ورفى

كمدافعشرنمنبأكثرذلكبعدوعمل،م349سنةفىبغدادعلىاستولىالذىالأمراء

(م)82-949الدولةعضدبلاطفىفلكياشه!ازفىاشتغك.العباسي!تالخلنهاءعن

.م7-0969سنتىفىوالصيفى)*(الشتوىالانقلاب!تصدبرالههـوجىالميللهوحدد

وهو،الرياضياتفىاحدووكتابالفلكفىكتبخمسةالصوفىإلىينسب

اضجومالكتالوجنقديةمراجعةيعدالذى"الثابتة"النجومصتبكتابهأكثرمعروف

مصوزاوأصبح،الخاصةأرصادهبعفم!علىالآقلعاىمبنتة،بطليموسوضعهالذى

الغربلدى!امعروأخ!كأاأصبحثم،ذلكبعدعديدةلقرونبىالعرللفلكموثوفا

"."قشتاليةترجمةخلالمن

(1)؟)لأ.،!..66

الثرةنصففىالثممستكونعندمايونيو22فىالميفىالانثالأبهماث!13)0اأخأ37الاتلابان(ذ.)

ابخوكأ،النصففىالمرنت!ديسمههـعندما22فىىاثنتهلابوالالل!ماء،اثف

ا.اكهـجمأتزهـئا.3523-فزا؟ميكأقصىفىالشمم!تكونالانثلابنوعد
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الانلكيينأغلبجانبمناستخدمهاالتىالقديمةالعربيةاضجوماأسماءأقزت

وتعد.الحديثالنجوممصطلحاتعلمإلىيقهاوووجدت،ذلكبعدميينالإسا3

أوضحفضد؟الإسلامىالعلمنحطوطاتبينمنالأجملالمضيئة""الرسالةنحطوطات

كلموضعتبينبجداولمصحوبة(،)كوكباتنجمياتجمغاوأربعينثمانيةبالألوان

كى،أحدهما:متقابلينمنظرينفىالنجوممنكوكبةكلوبين؟ولونه،لمعانهوقذر،نجم

.الخارجمنلمشاهدالسماويةالكرةعلىتظهركماوالآض،الأرضعلىراصديراها

الأغلب،فىوشطىآسيوية-متغيرةثكافيةأزياءفىموضحةالميثولوجيةالأشكال

انمخطوطاتمعالأقدمطاتالمخطوفىوالصينيةالبوذيةالأشكالطبعضلكن

اسمتحملالتىالكوكبةتظهربحيث-لزمانهملاهالباسفىموضحة،الأحدث

يديه،إحدىفىمهددابسيفهيلوح،انسيابىعربىرداءفى)!(لاس!ثه-أح!3""برساوس

الطويك.هاشرمنحا*4دا!3"ميدوسا"رأسالأخرىاأجدباوياتبض

بنعلهوالميلادىا!اشراالقرنمنالثانىالنصففىالإسلاميينالآطباءأشهر

ي!،4لأا!!كا!ولاللاتينىبالاسمفالمعرو(م29499-5)حواىاالمجوسىعباس

بعفرأن)ولوسيرازمنبالاقربرخدمسلما،كانأنهمع"،"زرادشتىتعنى""مجوسى

ستار،بنماهرأبىالطبيبيدعلىالطبىتدشيبهتلاقىالأهواز(،اإنهاتقولالمححادر

أهداهالذى(،م839)ت"الدولة"عكمدسمبالمسماةبغدادمستشفىأدا!ذلكوبعد

المعروفة"(،اطبيةاإلصناعة"كاماالمسماةا"الملكى"كتابالوحيدةالطبيةاضهرسا

عا!اليومالكتاببهذاانرئيسىالاهتمامينصبمس!؟أط،أ:حم،دااللاتينيةبالترجمة

.قاشراشفيهمب،،والعربالإغريقلآسلافهسىالمجوتقييم

حاماى)تسمىكما،اغديمةاجيااثمولوأبطالأحد:"بى!شاهـشر"أواأإفى!!اوسأيضاتسمى)ء(

فىتتههءو،الثرقجهةالشيأليةانئيةالدا!!ةمجموىاتصتنجميةكبةكوكحىو.انغوا-"رألي!

أ.أافىءهـاالمسهـدةبال!3-لمعانهايةرؤيمكنو،اللامعاللبهنىيهتالص!إبحر
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النظرىالطببينبالتساوىمقسمةفصلاعشرينمنالملكىكتابيتكون

علدليلاوأعراضهالجنبذاتلمرضالمدهشالدقيقوصفهوئعد.العملىوالطب

الجنبغشاءالتهابهىالجنبزذات:الوقتذلكفىالإسلامىالطبحالة

منمواديصبنضحمعوعضلها،،لأضلاعايغطىالذىا!البليورا"لاحاع3لاثهأ

ذاتلمرضدائمامصاحبةأعراضأربعةويتبعه...الجنبغشاءعلىالصدرأوالرأس

")1(.التنفسفىوصعوبة،الجنبفىوخزمعحادوألم،والسعال!،الحمى:الجنب

والتمارين،والراحة،والاستحمام،السليمةالتغذيةأهميةعلالمجوسىركز

وعلمالطببينالعلاقةعنوكتب،صحيحينوعقلجسمأجلمنالرياضية

منذكرالتىالنفسيةالجسديةإلأمراضفىالنفسىالعلاجأهميةوأوضح،النفس

وهىومضاداتها،أعراضهاالسمومعنكتاباتهوشملت.المتبادلغيرالحبأمثلتها

الأفيونمحتوياتاستخدامعنكتبكما.القروسطىالسمومعلمبدايةتمثل

علىأيضاوأكد،للعلاجاتالعامةمناقشتهمنكجزءالمخدراتإدمانومشكلات

،الإجهاضلحثأدويةاستخدامإلىبالإضافة،الحملمنععارض.الكيميائىالعلاج

السياقهذاوفىللخطر.معرضةللأموالعقليةالفيزيائيةالصحةتكونعندماإلا

مستوياتبأعلالتحلىعلىالطبودارسىالأطباءحث،الطبيةالقضايامنوغيره

.أبوقراطقسمعليهانصكماالطبيةالأخلاق

عامفىوانتقل،م549سنةحالئا،إيرانفى،بوزجانفىالبوزجانىالوفاءأبوولد

،م899أوم799سنةهناكتوفىأنإلىحياتهبقيةفيهامكثحيثبغداد،إلىم959

"،الماجسطى"كتابأهمهما،فلكيتينرسالتينوألفبغداد،،مرصدفىأرصاداأجرى

الفلكفىالكروىالمثلثاتحسابأهميةالعنوانلهذاالبوزجانىاختيارويعكس

العملهذافىالرئيسإسهامهكان.""الماجسطىموضوعهوالذى،الرياضياتى

07.!3!،؟ح+3!6+كاه!)1(ا.04.0،9.
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طرقهذلكخلالمنوأنجز،الفلكفىالمستخدمةالمثلثيةالجداولبتنقيحقيامه

كبيردورلهكانكذلك،الكرويةالمثلثاتفىمسائلوحلالجيبيةالدواللتقريب

الكروية.للمئلثاتالجيبيةالمبرهنةتقديمفى

علىشروخاتشملالرياضياتفىرسالةعثرةثلاثالوفاءأبىإلىينسب

عنشيئانعرفلاأننامنالرغمعلى،والخوارزمى،وأبقراط،وديوفانتوص،أقليدس

الرياضياتعنتتحدثانالأصيلةأعمالهبينمنرسالتانهناك.الفعلىمحتواها

علممنوغيرهم،والعمالالكتابإليهيحتاجفيماإكتاببعنوانإحداهما،التطبيقية

كذلكا.الهندسةأعمالمنالصتاعإليهيحتاجماؤكتاببعنوانوالأخرى"،الحساب

والآخر،الموسيقىفىأقليدسلعملتنقيحأحدهما،الموسيقىنظريةفىكتابينألف

له.تكريماالقمر،فوهاتإحدىعلىالبوزجانىاسمأطلقإ.الإيقاعاتفى"رسالة

بدورهكانالذى،عراقبنمنصورنمرأبوجيذاالمعروفينالوفاءأبىتلاميذمن

فىالميلادىالعاشرالقرنمنالثانىالنصففىنصرأبوولدالشهير،للبيرونىمعقما

انتصرتحتىالمنطقةتلكحكمتالتىعراقبنىعائلةإلىينتمىوكان،خوارزم

أميرينخدمةفىحياتهمعظمقضى.م599سنةفىالحاكمةالمأمونيةالسلالةعليها

منعددأإلدااللذان،مأمونالعباسوأبومأمونبنعلى:هماالسلالةهذهمنمتتاليين

قاممأمونالعباسأبوماتوعندماسينا.وابنالبيرونىمنهم،آخرينعلماء

فىالغزنوىمحمودالسلطانبلاطفىوسجنهما،والبيرونىنصرأبىبأسرالغزنويون

هناكونوفى،غزنةفىحياتهبقيةنصرأبوقضى(.أفغانستانفىالآن)موجودةغزنة

.م3601عامحوالى

فىعملآ91و،الرياضياتفىعملآ11منهاعملآ،03نصرأبىإلىيشب

فىالجيبقانونهوالوفاء،أبىبمشاركة،الرياضياتفىاكتشافاتهأهم.الفلك

أكملأماالأكرأ،فىمينالاوسكتاباتعديلالرائعةمؤلفاتهوأهم،المثلثاتحساب

نحتلفة.ترجماتعدةمعالطوسىنثرهاالتىفهىالعملهذامنعربيةنسخة
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أقدمإحدى،جيحوننهرعلى""كاثفىم739عامالبيرونىالريحانأبوولد

كان.أوزباكستانفىإليهالمنسوبةالبيرونىمدينةتقعوالآن،لخوارزمعاصمتين

منعشرةالسابعةفىوكاننصر،أبىمعدراساتهبدأعندماجذاصغيزاالبيرونى

الشمسىالارتفاعقياسوهى،المسجلةالفلكيةأرصادهأولأجرىعندمافقطعمره

رصدسنواتخمسوبعد،الأرضىعرضهخطمنهحسبالذى،كاثعندالزوالى

التىالأهليةالحربأدركحينذاكولكنه،كاثمنبالقربالصيفىالانقلاب

الاضطرابهذاإلىأشار.حينإلىالبلديهجرأنعليهوكان،خوارزمفياندلعت

بىاستقرأن"بعد:المدنإحداثياتتحديدأو"،الأماكننهايات"تحديدكتابهفى

البيت،إلىبالعودة"ماناك"سيدلىسمحقليلةلسنواتالنفسبشقالمقام

جعلتولكهاالأغبياء،حسدأثارتدنيويةشئونفىالمشاركةعلىأجبرتولكنى

")1(.لحالم!يرثىالحكيم

خسوفارصدالسنةتلكمنمايو42فىلأنه،م779عامكاثإلىالبيرونىعاد

بغداد،مننفسهالخسوفظاهرةالوفاءأبورعمدنفسهالوقتوفى.هناكقمريا

بينالطولخطلىفىالفرقحساباستطاعاالرصدينبينالزمنىالنماردتىوبحساب

ا.اليومحساباتعنكثهثاتختلفلاأبدقةالبلدين

الشرقىالجنوبيالركنعندجرجانإلىالبيرونىذهبم0001عامحوالىفى

إلىالبيرونىآهدى.استقراره)"(قابوسالزيارىالحاكمأعادحيث،قزوينلبحر

الخاليةأالقرونعنالباقيةالآثار"كتاب،الرائعةالكبرىأعمالهباكورةقابوس

توضح.مفقودةوكلها،بالفعلأتمقاأخرىأعمالسبعةإلىأشاروفيه،35"حلا!هاهول

فيهايفيدالتىالمجالاتفىفعلأأبحاثهبدأالب!هـونىأنالمفقودةالرسائلهذهعناوين

وعملين،والتنجيمالفلكفىكانتمنهاأعمالخسةلأنمؤخزا،درسهمماالكثيرمن

)88(،الرياضياتفىواحدوعمل،التاريخفى

(1)ء!ح+ول4،لأ!30،.)48.10.2،75

ا.اكهـجماوشمك!هـ"!وملوكلمازيادص9حنهدةأحد(+)

ا.المزجماالمؤلفذكركماسبعةولشتكتبث!انيةالمجموعيكونبهذا()ء-حؤ
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91فىأحدهما،جرجانفىقمريينخسوفينم3001عامخلالالبيرونىرصد

فئقمرياخسوفاالتالىالعامفىرصدثم،أغسطسس41فىوالآخرفبرايرمن

السلطانازوجةأخىأوأأختزوجمأمونالعباسالأم!هـأبىحك!اخلالجرجانية

أوضحوكما،أفغانستانالآنيسمىفيما،غزنةمنال!هـنوىمحمودالقوىالش!كى

سياسيةشئونفىبشدةمنهمكاكان"،الأماكننهايات"تحديدكتابهفىالبيرونى

محمود.والسلطانمأمونالعباسأبىبينالدقاقةالحواراتفىخاصة،خوارز!ية

نفىوبعده،مأمونالعباسأباوأعدمم1701سنةفىخوارزمعلىمحموداستولى

من41فىشمسياكسوفاسخلحيث،كابولشمالى""لامغانقريةإلىالب!هـونى

،للبلاطومنجمكفلكىدمحموالسلطانخدمةفىدخلذلكوبعد؟م1801أكتوبر

المنطقةفىالصغه!ةالفارسيةالممالكمعظمعلىاستولتالتىحملاتهفىلهومصاحبا

الهندية.القارةشبهربوعفىتمافاالغزنويةالنطاقاتوبسطت

عملهيؤلفأنعلىساعدتهالحملاتهذهفىالبههـونىحصلهاالتىالمعارف

الإنجليزيةترجمتهفىوالمعروف"،مقولةمنللهندما"تحقيقاختهصازاالمسمىالكبير

محمودبلاطإلىمرسلينمبعوثينوناقشقابلكذ(سك.حلأاول3ثم"أ+لا4،لأ!أبالعنوان

معلوماتعلىمنهموتحصل،والصينييناليوغور،وأتراكالافولجا،أتراكمن

الأقمى.والشرقالوسطىآسياعنوغيرها،،جغرافية

بعداغتيلالذى"مسعود"ابنهوخلفهام030عامفىمحمودالسلطانتوفي

فىوفاتهحتىالحكمفىالأخيروظل،العرشإلممامودود"9بابنهأتىانقلابفىعامين

إلا!ودودبعديعمرولم،الثلاثةالسلاطينكلبرعايةالبيرونىنعم.م0501سنة

قليلة.شهوزا

22سوىمنهايتبقىلمعملأ،461،الذاتيةسيرتهعلىبناءالبيرونى،إلىينسب

اوه،الآدابفى16و،التنجيمفى23و،الفلكفىمؤلفا93أعمالهتشملعملأ.

هوالجغرافيا،فى9و،ائطافونظريةالجيوديسيافىاوه،الرياضياتفى
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3و،التاريخفى4و(،الزمنىوترتيبهاالأحداثتواريخأتعيينالكرونولوجيافى

2ووالعقاقير،الطبفى2والميكانيكا،فى2و،الزمنقياسفى2و،والفلسفةالدينفى

الجوية،الأرصادفىواالهند،عن2والسحر،فى2و،الكريمةوالأحجارالمعادنفي

لاختراعاتهتفصيليةأوصاقاتشملمنؤعةأخرىموضوعاتفى9و

الرصدية.وأدواته

علمية،مفرداتبدونالإيرانيةواللغة،الخوارزميةهىللبيرونىالأماللغة

والدين،،البلاطفىالعاملينلغاتخلالمنوالفارسيةالعربيةمنكلاوتعلم

والسريانية،،الإغريقيةباللغاتكافيةمعرفةأيضااكتسب.والعلم،والأدب

باللغةمعرفتهوكانت.اللغاتتلكفىمعاجماستخداميستطيعبحيث،والعبرية

منعلماءبمساعدةالعربيةإلىالهنديةالعلميةالأعماليزجملأنكافيةالسنسكريتية

الاقتباسومنبها،الشعرنظممنتمكنهلدرجةوفياضةثريةالعربيةلغتهكانتالهند.

مؤلفاته.فىالكلاسيكىالأثرمن

أبحاثهوأصالة،لاهتماماتهالهائلالمدىعنللبيرونىالمتقيةالأعمالمسحكشف

جميعهم.العلماءبينمنزلةأعلىفىتضعهالتىوإنجازاته

منهاالأوليعنىفصلأ،12إلى!الخاليةالقرونعنالباقيةالآثار9كتابهينقسم

السنة-لتحديدالمتنوعةبالطرقوالثانى،الشمسىلليومالمختلفةبالتعريفات

والجوليانية،،الشمسيةوالقمرية،والقمرية(،الفصولدورة)منالشمسية

لجعلهالقمرىللتقويمأيامزيادةأىأ،"الكئسمفهومإلىبالإضافة-والفارسية

المج!مللإسقاطفيعرض،الكتبمنالأخيرالقسمأما.الشمسيةالسنةمعمتساوقا

فعلمثلما)5(،مستوىعلىكرة،إسقاطألرسمأخرىوطرق()الاستريوجرافى

.الأسطرلابحالةفى

(.المترجمأ"الكرةتسطح"البيرونىأسماه)8(
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بل.نوعهمنعملأفيد"الأسطرلاب"فىالقصيرةالبيرونىرسالةتعتبر

بناهاالتىالسدسجدارتةتصف،ول!،*ء3"الساسأآلةعنالأقصرأطروحتهإن

عليها.مشرفاكانالبيرونىولعل،الدولةفخرللأمير"إالخوجاندىالفلكىالزىفى

المدنلإحداثياتالبيرونىقياساتفيصف"الأماكننهايات"تحديدكتابأما

الخاصةطريقتهالبيرونىطبق.والأرضيةالفلكيةالأرصادخلالمنالجغرافية

النهائيةنتيجتهفىالخطأيكنولم،وغزنةبغدادبينالطولخطفىالفرقلتحديد

فقط.قوسيةدقيقة18إلا

الفيزيائيةالخصائصلدراسةيعرضللبيرونىالجواهرامعرفةفىالجماهرإكتاب

وزنهاقاسحيث،الكريمةوشبهالكريمةالأحجارتشملمختلفةوسوائللجوامد

الخصائصعنكتبكما،أرشميدسمبدأعلىيعتمدبارعميزانباستخدامالنوعى

الفيلولوجية.ودلالتهاالفلسفىومغزاهاالموادلهذهالطبية

فصلآ،ثلاثينمنفيتكونولهكا!043لثا3!الظلال!أمرفىالمقالإفرادإكتابأما

امتدادودراسة،ول!ههولحأول3المزولةعقربياتمنهالأولىاالثلائةالفصولتناق!ق

وتكونالضوء،طبيعةدراساتإلىبالإضافة،المزولة()عقربشاخصبواسطةالظل

بقيةأما.العربىالشعرفىالظلالإلىإشاراتجانبإلى،الانعكاسوظاهرة،الظل

وأوقاتالنهار،وأوقات،السنةفصوللتحديدالمزولةاستخدامفتصفالفصول

،الأجسامارتفاعاتوتحديد،القبلةواتجاه،الأصليةوالاتجاهات،للمسلمينالصلاة

الرياضياتىالأساستحليلوتم.والسماويةالأرضيةالمسافاتقياسإلىبالإضافة

الشمسية.للمزاولالمختلفةالأنواعفىاستخدامهاإلىبالإضافةالشواخص،لعمل

شمولا،الرائعةالفلكيةالبيرونىمؤلفاتأكثرهوأالمسعودى!القانونوكتاب

فىموجودهومماأكثر،رياضياتيةواستنتاجات،رصديةمعلوماتمنيتضمنهبما
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المسائكجميعلحلمصممةتفصيليةعدديةجداولإلىبالإضافة،النموذجىيجاك

قسما:عشرأحدفىمرتبالعملهذاتبويب.محزفمنجمأوفلكىأىاجههايوالتى

المركزهىلأرضاأنوأبرزها،العامةالكوزمولوجيةللمبادئنحصصانمنهاالأولان

المستويةالمثلثاتهندسةيتناولان4و3والقسمان.الكونىالبناءلسلسلةالثابت

فىالمتاحةالأخرىالأعمال!منأدقنحوعلىالمثلثيةالدوالجداولوتشمل،والكرية

"،الأماكننهايات"تحديدكتابفىوردمماكثيزايكررالخامسوالقسم؟الوقتذلك

الجغرافيةالإحداثياتجداولمع،الرياضياتيةوالجغرافياالجيوديسيامتناولا

التوالى،على،والقصالشمسعن7و6القسمانوتحدث؟أخرىوأماكنللمدن

نفسه،ونىالبه!أرصادبكثههـمنولكن،أساسيةبصورةالبطلميةالنماذجباستخدام

للهلالالأولىالرؤيةأوقاتفىوالقمرالشمسكسوفاتالثامنالقسمويحسب

قليلاأكبرعددوهونجما،ا920لإحداثياتجدولاالتالممعالقسمويشملالقمرى؟

جداولمعالكواكبعنالعاشرالفصلويأتى؟لبطليموس""الماجسطىفىمما

فىتراجعهاونهايةبدايةمواقعأىو"محطاتها"6رؤيتها،هـامكانية،السماويةإحداثياتها

أحكاملعلمالافلكىالأساس11القسميتناولأوأخيزا،.التقهقرية)"(حركاتها

طهـ.كهأهمها2لاملنجوا

فىمعروف"،التنجيمصناعةلأوائل!التفهيمبعنوانكتابوللبيرونى

تعليماتفىإسلامىنصأشهرأصبح،3،ولح+ح)!آهول03،3لأ!هابعنوانالإنجليزية

هذا،ومع.البيرونىحياةفىترجمتهايرجحوالفارسيةبالعربيةنسخمع،النجومعلم

"النجومأحكام9أنيعلملأنه،التنجيمفىواقعيايعتقدلمأنهعلىأكدالب!هـونىفإن

هذاأمنالأخيرالفصلفىالبيرونىناقض"،طةالمضبوالعلومفىمكانلهاليس

كث!!ةوشى،العاديئكةللسمعاح-!اتجاهقكةصهىما!أ"،!الأ!م-515+أ57يةتثهتركةص)*(

،.اقي!جمأوالمذنجاتوالأقمارامحواكبألجضرالحدوث
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لتفسيرالتدويرفلكنظريةمستخدما،وتفصيلبإسهابالكواكبحركات،أممتابا

التقهقرية.حركاتها

مروربالمصطلحويقصدالعبور"،"فىللبيرونىأخرىفلكيةرسالةوهناك

دلالةذاتأنهايعتقدكانحادثةوهى،السماويةالكرةفىآخركوكبأمامماكوكب

أعمالإلىبإشاراتمثبتهومانحوعلى،والنكارسيةالهنديةالكونياتفىتنجيمية

الب!هـونى.رسالةفىمفقودة

لعقاراتمدخلأ072علتحتوىالطبفىالفميدنةبعنوانالبيرونىرسالة

والفارسية،،والسريانية،والإغريقية،العربيةاللغاتفىبأسمائهامعزفمعظمها

محليةولهجاتبلغاتأوانتشازا،أقلبلغاتأوأيضا،بالعبريةوأحيائا،والهندية

وخصائصه،أصلهأماكنمععقار،كلالب!هـونىوصف.الخوارزميةمثلوعامية

.الموضوعفىالطبىاختصاصهعنمتناز،تمافا،الموثقةالمعلوماتومصادر،العلاجية

مكرسالأول:جزءينإلىينقسمللبيرونىالجواهرامعرفةفى"الجماهروكتاب

عربيةمصادراستخدمحيث،للفلزاتوالثانى،الكريمةوشبهالكريمةللأحجار

مصادرهاإلىإضافة،المختلفةالموادبوصفغنى.الخاصةترجماتهجانبإلىأخرى

والزمرداللآلئجواهروأسعار،الذهبإلىمنسوبةالفلزاتأوزانأعطى.الرئيسية

تقنيةبعملياتمتعلقةملاحظاتعلىأيضاالكتابيحتوىحجومها.بدلالةمجدولة

وتنقيته.الذهبوتعدين،الصلبهـانتاجالحديد،صسثقبيلمن

كتابهفهو،والمناقشةللجدالقابلنحوعلحالئاالبيرونىأعمالأشهرأما

ويصفه،صفحة656فىالإنجليزيةترجمتهتقعالذىالهند،عنالبارزالتذكارى

دين،منفيهبماوالثقافىالحضارىالهندتاريخفىجامعكتاببأنهالفرعىعنوانه

اجتماعية،وعاداتأكرونولوجيا(،للأحداثزمنىوتأريخوجغرافيا،،وفلسفة

الأساسيةالمعلوماتإنكتانجهنهايةفىالبيرونىيقول.اضجوماأحكاموعلم،وشريعة
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مسائلمعهمويناقشالهنود،معيتحدثأنيريدلمنكافية"ستكونقدمهاالتى

")1(.الخاصةلحضارخهمالجوهرىالأساسعلىالأدبأو،العلمأو،الدين

هذافىجزءوأهمالهنود".للفلكيينطبقاوالأرضالسماءشكلإعن26الفصل

الهندىالفلكىأثارهماإمكانيةالبيرونىيناقشحيث،منهالأخيرالقسمهوالفصل

الرأىبعكس،ساكنةالسماءتبقىبينمامحورها،حولتدورالأرضأنمنبراهماجوبتا

إلىالبيرونىأشارحولها.السماويةالكرةودورانالأرضبثباتيقضىالذىالأقدم

رفضه.أنهيبدوالذى،للأرضالممكنالدورانعنبنفسهكتبهحالتا،مفقودكتاب

والجواببالسؤالتراسلهفىللبيرونىأهميةالأكثرالأفكاربعضحفظتوقد

نقدوفيه،م5501سنةحوالىفىبالمراسلةالحوارهذاحدثوقدسينا،ابنمع

سيناابندافعبينما،فراغوجوداستحالةمثلأرسطو،نظرياتمنالعديدالبيرونى

رأىمعيتفقلملأنهالأهميةبالغةالسماويةالحركةعنالبيرونىتصوراتعنها.

الجاذبية،أخاصيةذلكمنبدلأمقزخا،الطبيعيةوالحركةالطبيعىالمكانفىأرسطو

داثريةمداراتفىتتحركأنهاحقيقةمنالرغمعلى،السماويةللأجرام(الوزن)أى

معارضةبدونللسماءالاهليلجيةالحركةاقترحأنهيبدوبلالمركز،اتجاهفىوليس

الفيزياء.لقوانين

يبينمعذلوتقويم،الأرضمحيطحسابالأخرىالبيرونىإنجازاتتشمل

لقياس(المخروطيةالآلة1واختراع.البروجعلاماتبينوالقمرالشمسحركة

مثلمسافاتلقياسميكانيكيةتثليثآلةواختراع،بدقةللسوائلالنوعيةالأوزان

علىمكانأىمنمكةاتجاهلتحديدرياضياتهوطريقة،مئذنةارتفاعأوالنهرعرض

الهائلتأثيرهمنالرغموعل.اللاتينيةإلمماأبذاتزجملمالبيرونىأعمالأنإلا،الأرض

())،لا،؟ح!246.0.2،107.3
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بال!بةضئيلأكانتأثيرهفإن،الأندلسإلىعلمهبعضووصول،الإسلامىالعالمفى

أوربا.فىالعلملتطور

الوسطىآسيابلغتحتىالإسلاميةالمعارفبنفسهنثرالذى،البيرونىإن

شعوبتوحيدفىودورهالإسلامعالميةعنألأماكنانهاياتتحديد9فىكتبواالند،

العالم،منوالغربيةالشرقيةالأجزاءفىالآنالإسلامظهرلقد1:مظلتهتحتعديدة

وبين،الشرقفىالوسطىوآسياالصينمنوأجزاء،الغربفىالأندلسبينوانتشر

المختلفةالأمموخدلقد.الشمالفىوالسلافيينوالأتراك،الجنوبفىوالنوبةالحبشة

أ)1(.قبلمنأبذايحدثلمنحوعل...الحبمنواحدةرابطةفى

؟ح)1(3*5!)س!016)05،أظ
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السابعالفصل

الجهلعلاج

علىأبىبعملالذروةإلىالإسلامىالعصرفىالطبيعيةوالفلسفةالطبوصل

!أفيسينا"باسمالغربفىالمعروفم(،3701-089)حوالمماسيناابنالحسين

."ءطبالأاميرأ9وأءلأطهـ،ححول!كا

سيناابنؤلدا،الجرجانىغبيد"أبىتنميذهعلىأملاهاالتىالذاتيةلسيرتهوطبفا

العمرمنبلغت"عندما:يقولكتبحالتا،أوزبكستانفى،بخارىمنبالقربوتعلم

لدرجة،الأدبياتمنمعتبراوقدزا،الكريمأالقرآنحفظتقدكنتسنواتعشر

إلىوجيزةلفترةأرسلنى9والدهأنذلكبعدوذكر1(،")كبيرةدهشةأثرتأننى

إ)2(.منهأتعلملكىالهندىالحسابيستعمل،وفاكهةخضرأبائعخضرى

ابنودرسأ)3(،فيلسوفأنه"زعمالذىالنائلىاللهعبدأباوالده)"(استضاف

المجسطى"9و،لأقليدسالعناصر"9ولأرسطو،"الأورجانونؤوصايتهتحتسينا

بالانصرافاستأذنالذىأستاذهفاقماسرعانإنهسيناابنيقول.لبطليموس

)4(
النصوصسواء،الكتبصلاحيةبتحديدبنمسىنفسىأمرواتوليت،"وودعنى

")5(.الفلسفيةالعلومبواباتأمامىتنفتحوبدأتالميتافيزياء،أوالفيزياءفىالأصلية

(1)ل!لا،،3،كهـ7أءص!ول+4!ول4لا،س!كل!أكهأهاس!اأ+!4!3+أ151ول،".23.

(2)ولأ4.،24.0.

،.المترجمأأ!*-)4أ)أ:الضيفاسمأوردكمااستأجر،،9بمعنىأث!3حكلمةالمؤلفاستخدم)0(

(3)هأأ4.،".24.

(4)ولأ4."27.0.

(5)كاأأ4.،27.0.
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،الموضوعهذافىالمؤلفةالكتبوقرأت،الطباأتعفمفىذلكبعدرغبت

نأحذإلىجذا،قصيرةمدةخلالفيهتميزتولهذا،الصعبةالعلوممنليسفالطب

أمامىانكشفتوبهذا،بالمرضىاعتنيتلقد.معىالطبقراءةفىبدأوامتميزينأطباء

فى.والممارسةالتجربةخلالمنإلااكتسابهايمكنلا،للعلاجتصدقلاإمكانيات

وأنا،قانونيةومناظراتمجادلاتفىوشاركتبالقانونأيض!امهتماكنت،نفسهالوقت

أ)1(.عشرةالسادسةسنفىالآن

لقراءةتماقاتفرغثالتاليينالعامونصفالعامأثناء"فىبأنهالقولواصل

شديد،بعمقالفلسفيةالعلومكلعندىتجذرتأنإلىأتوقفلمفإنىلهذا...الفلسفة

المنطق،ففممنفتمكنت..البشريةالإمكانياتبهتسمحمابقدرواستوعبتها

كتابقرأثم()2(.الإلهياتإلىالآنووصلث،والرياضياتوالفيزياء،

)3(،!...محتوياتهأفهملمولكنىة،43!حولولص!!التاسوعات"بعنوان،)"("بلوتينوس

نسخةقرأحتىآي!اصوابهيفقدكادإنوما.مرةأربعينقراءتهإعادةمنالرغمعلى

فىعليهفانفتحالأرسطو،1،الطبيعةبعدماكتابأغراضفىةالفارابىكتابمن

كثيربشىءيومثانىفىوتصدقتبذلكوفرحتةأرسطو،كتابفىشىءكلالحال

إ)4(.تعالىللهشكزاالفقراءعل

نألدرجةمشهوزاطبيئاأصبحعمرهمنعشرةالسابعةسيناابنبلغوعندما

ليعالجهبخارىإلىاستدعاه(م-79769)حكممنصوربننوح،السامانىاالسلطان

(1)أول.4،.27.0"

)2(أول.4،.28-27.0

بممر،أسيرطمدينةفىولدم(،2527-0)4بأفلوطينالحربعند)!اهأداول3بلوتينوسعرف)،(

(.المزجمأالجديدةالأفلاطونيةمذهبصاحبوهو.روماإلىانتقلثم،الإسكندريةفىوتعلم

)3(أول،.4.".28

)4(أكاأ،.28.0.4
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السلطانوعالجالبلاطأطباءمعتعاونأنهسيناابنيقول.أطباءهأعيامرضمن

كتبمنضمتالمكتبةإنيقول.الملكيةالمكبةاستخدامحريةمنحهبأنكافأهالذى

بلوغىمع،الوقتإوبمرور.التهمهاماوصعان،قطقبلمنعنهيسمعلمماالقدماء

قدرتىوأصبحت،الفلسفيةالعلوملكلدراستىأكملتقدكنت،عشرةالثامنةسن

وروتة؟نضخاأكثروالإدراكالفهمعلىاليومقدرتىلكن،أفضلالمعارفتذكرعلى

منذئذإ)1(.شىءيستجدولم

فىإمختصربعنوانقصيرةرسالةعشرةالسابعةفىوهوكتبهسيالابنعملأول

رسالتهفىالعملهذاسيناابنيصف.منصوربننوحالسلطانإلىمهداة"،النفس

واقعة،"كحقيقة.عاقابأربعينذلكبعدألفهالذىأالعاقلةالنفس9بعنوانالأخيرة

المعرفةتوضحوجيزةرسالةسنةأربعينمنذالعلميةحياتىبدايةفىصتفتأنحدث

منالفلسفةفىانهمكواالذينأولئكمنهجباتباعبها،المتعلقةوالأمورالنفسبأحوال

هذهيدرسأنعليه،النفسأحوالكشففىيرغبامرئوإل!ا؟البحثخلال

أ)2(.الطلابمنللباحثينمناسبةلأنهاالرسالة

إلىالبدايةمنالإنسانيةالنفسبمراحلإالمختصرأمنالثامنالفصلئعنى

العاقلة،النفستسمىملكةتمتلكالعاقلةالكائناتأنواعأنسيناابنيذكر.الكمال

...الملكة!هذهإنويقولأ)3(،والمفاهيمالمعانىإدراكعلالقدرةتكونبواسطتها9

تحدثالمعانىهذهولكن،للإدراكقابلةلمعانىصورأئذاتهاحدفىتمتلكلا

الكلبأناعتقادناحالةفىكما...الإلهىبالإلهام)إماأ)4(:طريقينبإحدىبداخلها

(1)ألأا.4،.92.0

)2(أول..4.".82

(،)ألأأ4.،.716-100.

(4)"اأ4.،".)7.
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خلالمنواكتشافهاالقياسطريقعنالصورهذهباكتسابوإماالجزء")1(؟منأكبر

والفيزياء،،المنطقسيناابنذكر،الثانيةالطريقةعلىوكأمثلة")2(.بالدليلالإثبات

بعضإنقائلأوأضاف،هـالهياتكونيةعلوفات!ثملوهىوالميتافيزيقا،،والرياضيات

بمتعةيحظى"ولا؟الثانيةالطريقةإلىاللجوءدونالمعرفةيتلقونوالأتقياءالملهمين

!)3(.والسلامالصلاةعليهم،اللهيبعثهمالذينوالرسلالأنبياءغيىالمرتبةهذه

فىعالمينجارينمنبتكليفأعمالثلاثةسيناابنأتم،سنواتثلاثوبعد

الحسنلأبىألفه"،العروضيةالحكمة9أو"إالمجموعكتابالأعمالهذهأول،بخارى

كل9عنشاملعمللتأليفمحاولةالكتابهذاكان.بخارىفىجاره،العروضى

والعملانبصحتها،الموثوقالأرسطيةالمؤلفاتأىأ)4(،الرياضياتعداماالعلوم

أجزاء؟عدةفىيقعالفلسفةفىكتابوهوإ).(،والمحصول"الحاصلهما:الآخران

فىسيناابنيقول،)80(.والإثمأالبركتابيسمىالأخلاقفىجزءينمنوكتاب

طلبالذىأالبرقىبكرأبو9اسمهلجايىتأليفهماتمالعملينهذينإنالذاتيةسيرته

حوالىمن"والمحصولالحاصل9كتابلهفألفت،الفلسفةفىكتبعلىأعلقأنمنى

الكتابانهذان.،والإثمالبزةسميتهالأخلاقفىكتاباأيضالهوألفتجزءا،عشرين

منهماأ)5(.لينسخأبذاشخصلأىيعرهمالملأنهفقطحوزتهفىموجودان

أ؟)))(.17."،.4

)2(أول.17.0،.4

)6(أول091."،.4

،4)ل!ك!هول+4،وللاأس!ءولول.4،".81.

ء"+ولء)"!)أ*7ول،4ء؟،ا،لأأ4إلىالعنوانهذاالمؤلفترجم)،(

+حأ!4+،أث!ولإلىالفوانهذاالمؤلفترجم)08(

(5)ل!لا!ا،كهول7أح+س!،ول4+!"،حول3أ3ا)س!أهأ4ول4،3+أ،أهول،.49.0
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الأمراءمنتتائعخدمةفىأصبحعندما،والدهوفاةبعدسيناابنحياةتغيرت

الذاتية:سيرتهفىذكركما،حياتهبقيةلآخرمكانمنتنفلحالةفىجعلوهالذين

لكن.الإداريةاللطانمناصبأحدصتقلاالآنوتوليت،والدى"مات

يوجدحيث،جورجانجإلىوالانتقالبخارىمغادرةإلىألجأتنىالفرورة

إلىوقذمت.الفلسفيةللعلومولمحئاوزيزا،كانالذىالسهيلىالحسينأبو

...الفقهاءزئفىالوقتذلكفىوكنتإ؟مأمونبناعلهناكالأمير

إلىالانتقالإلىذلكبعدالحاجةودفعتنىلمثلى،يكفىشهرياراتبالىحددوا

ثمأ،"سمنكانإلىثمطوس،إلىثم!باوزد"،إلىهناكومن،،3،*)نساا

لكن،قابوسالأميرإلىلأذهبوخططت.ا"جرجانإلىثم،،"جاجرمإلى

.ماتأنإلىحصنفىوشجنعليهقبضأنذلكغضونفىحدث

الىوعدتمريضا،سقطتحيث،،دهتان9إلىذلكبعدانتقلت

1(.الجزجانىإ)عيدلأبىمصاحباأصبحتوهناك،جرجان

الذىالجوزجانىالتقىعندماعمرهمنوالثلاثينالثانيةفىسيناابنكان

واصلثملقائهما،وقتحتىالذاتيةسيرتهإليهوأهدى،المخلصصديقهأصبح

اللحظةهذهأمنأنهإلىمنئقافصاعدا،الحينذلكمنذالسيرةتدوينالجوزجانى

خلالمنبنفسىشاهدتهاالتيللأستاذ،الواقعيةالحياةأحداثسلسلةسأذكر

!)2(.وفاتهحتىمصاحبته

فى!جرجان9إلىسيناابنوصولمنوجيزةفترةبعدللجوزجانى،وطبفا

وهو،الشيرازىمحمدأبىلمضيفه.والمعاد"المبدأ9بعنوانرسالةألف،م1301حوالى

المبدأيخصانمنهاالأولان؟أجزاءثلاثةإلىالرسالةهذهتنقسم")3(.العلوملهذهإمخب

الإنسانية.النفسبقاءالثالثالجزءيعالجبينما،منهينبثقالذىوالكائنالأول

(1)أكاا،.4."03-92.0

(2)!وللمول+64.0"-.5

)؟(أه)،.89.3.4
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وهو"،الطبفى"القانونالأكبرالطبىكتابهتأليفسيناابنبدأ،الوقتذلكفى

جرجانفىوهو،ألفكذلك.سنواتعشرمنأكثرإنجازهاستغرقموسوعىعمل

أمختصربعنوانالفلكفىورسالة"،الأوسط)المختصربعنوانالمنطقفىكتابا

أنهوزعم1(،الأرصاد،)فىجديدةأرقامعشرةأدخلإإنهفيهايقول"،جطىالما

.الإطلاقعلىمسبوقةغيرأشياءاكتشف

الأرضأمجادأحد"الزئإ،إلىوالجوزجانىسيناابنانتقلالتاليةالسنةفى

مجدالبويهىالأميرببلاطسيناابنالتحقالرشيد.هارونميلادمحلأ)2(،الإسلامية

رسالةألفالرئفىوجودهوأثناءالملنخوليا.منعلاجهفىنجحالذى،الدولة

فىعرضهاأنسبقالتىأفكارهتمافافيهاطؤرأ،الإنسانيةالنفس"أحوالبعنوان

النظريةلبعلى)يحتوىالكتابإنالمقدمةفىيقول.والمعادأ"المبدأمنلأخيراالجزء

أ.توضيحيةبراهينخلالمنإليهاوصلتالتىالإنسانيةالروحبحالةالمتعلقة

،حيثهمدانإلىئم،قزوينإلىالرىمنالجوزجانىبمصاحبةسيناابنانتقل

منمعالجتهفىونجح،الدولةمجدأخىالدولةشمسالأميرخدمةفىدخل

بثيابمحفلأ9كانشاكرا،مريضهحفرةتركعندماإنهسيناابنيقول،."القولون

أصدقاءمنأصبحالقصرفىوليلةيومأربعينوبمرور..غاليةكثيرة

،)3(.المقربينلأميرا

الأكراد،ضدحربفىالشخصىطبيبهليكونسيناابنالدولةشمساصطحب

علي"خوفاهذايتقبللمما،لسبب،الجيشلكنوزير،رتبةإلىرفعهعودتهوأثناء

6))1(أ.71.0،.4

(2)أثلا.4،"..63

(؟)ل!لاثمأ،لمهـ7أحع++!!+4اا،عأعول031أ؟س!إ+،4،3+أأ،هول..".)9.
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إلىوأخذوه،بمنزلهأحاطوا9إنهمسياابنيقول1(.التقدير")هذامنأنفسهم

هذا،رفضالأميرولكن،الموتحتىبحبسهطالبواإنهمبل،ممتلكاتهونهبوا،السجن

ابنأخبرواسزضائهم،)2(.استمالتهمعلىحرضاالبلاد،مننانيهعلموافقتهبرغم

الدولةشمسلكنيوفا،أربعينلمدةصديقمنزلفىالاختفاءعلىسينا

وزيزاالقصرإلىسيناابنوأعاد،القولونمرضعودةمنيعانىبدأالوقتذلكفى

السابق.مركزهفى

فلسفةعلشرخايكتبأنالوقتذلكفىأستاذهعلاق!هـحأنهالجوزجانىذكر

أثناءلأنه،ذلكبعمليسمحلاالضئيلفراغهوقتبأنسيناابنوأجابأرسطو.

إذا9لكنإ،!القانونكتابهفىيعملالمساءوفى،الدولةشمسحضرةفىيكونالنهار

أؤمنالتىالعلوممنالمهمةالأجزاءهذهفيهأبينكتاببتأليفأقومأننىعلىوافق

آرائهم،علىبالردإزعاجولا،معارضينأئمعالمسألةهذهفىنزاعدونمنبأهميتها،

هذاأ)3(.فسأفعل

وهو،الرائعةمؤلفاتةأطولالشفاء!"كتابتأليففىسيناابنبدأوهكذا

طههكا!مهءولألةس!+باسمالإنجليزيةفىيعرف،الأرسطيةللفلسفةوافيملخص

ح"+.ولصاس!آهعحول!مهول!أ"لجهلاعلاج"يسمىحيائاأوح"+،لاحء3أيضاويسمى

السادسالقرنبعالممتأئزاللعنوانسيناابناختياركان،جوتاسلديمزىوطبفا

!جرعةبمنزلةبأنهاالكاملةأرسطوأعمالوصفالذى"الفارسى"باولالميلادى

نأعلىالشفاءلكتابسيناابنافتتاحيةتنص")4(.الجهل"أمراضتشفى"علاج

())+،+آول،.66.0

)2(أ؟ا.4،.67.0

(،)ةكاا.4،.".68

(4)ل!لا،1ثه،لمهـ7أءحول"ول،4+ء"أولأ!05،اح(أ،ول+4!!أأأه+،502.0.
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المفاهيمستائرمنالفلسفةتخليصعليساعد"سوفوفكرهأرسطولأعمالطتلخيصه

1(.")الغريبةالوهمية

فى،أعمالهمنعليهميقرأوهوإليهيستمعونتلاميذهمعلياليهسيناابنقضى

"كنت:الجوزجانييقول.أثينافىأفلاطونندواتالأذهانإلىئعيدوديةتجمعات

الجزءقراءةمنمناكلينتهىوعندما.""القانونبدورهآخرويقرأ"الشفاء"،أقرأ

إلي،الشرابكؤوسوتقدم،الدخولإلىفنكلمنالموسيقيونيدعى،لهالمخصص

")2(.الوقتمنتبقىماينقضىأن

تعيينأعادالذىالدولةسامانابنهوخلفه،م1201عامفىالدولةشمستوفى

،الجديدةرعايتهنظاماستقرارمنمتأكدايكنلمسيناابنلكن.وزيراسيناابن

معسرايتراسلوبدأ،صديقمنزلفىالتخفىإلىلجأ،عليهيراهنلمامنهواحتياطا

يدعلانكشفتالسريةمراسلتهأنإلا.أصفهانأميرالدولةعلاءهومنافسحاكم

قلعةفىالسجنإلىوأخذهاختفائهمكانعرفالذى،الدولةسامانوزيرالملكتاج

سجنه:أثناءسيناابنذكروكما.همدانمنميلاوخمسينخسةمسافةعلىفردجان

خروجىفهومؤكدغيرهوماأمافيه؟شكلافهذاترانى،فلاأخجباأن

)3()،(-ء.
ولت"اى!

ألأ()1(.502.0،.4

)؟(،+،+مول.".68

(7)ل!ك!ه!،++،ول7أحح++،!92.0.

العذوبة،بالغةقصيدةأياتفىماعرهحزنفصت،المزةهذهخروجهمنبائ!اشناابنكان)ثم!(

قوله:منها

الخروجأمرفىالكوكلتراهكماباليقيندخولى

المزجماأالمؤلفترجمةماوهو
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سينا،ابنبأنم2201عامفىالأحداثهذهعنتقريرهفىالجوزجانىأخبر

يكونأن"بدون،اختفائهأثناءإالشفاءأكتابلإتمامكبيزاجهذابذل،طلبهعلىبناء

بأكملهالعملأنجزفقد(،معينةمسألةالتحقيقيراجعهمصدرأوكتابأىيدهفى

")1(.الذاكرةمن

ادخازاوالميتافيزياء،الطبيعيةالعلومأتمأنإلى،صفحةخمسينيومكل"يكتب

الملكتاجولكن؟فيهجزءاوألف،بالمنطقعملهاستهل.والنباتالحيوانلكتب

يخططبدأ،السلوكالهذامنهواستهجائا،الدولةعلاءمعتراسلهفىتشككحينئذ

يسمىحصنفىوأو!عالأستاذ،تواجدأماكنعنالعدووكشف،عنهللبحث

أشهر")2(.أربعةلمدةفردجان

،أعمالثلاثةأكملفردجانقلعةفىسيناابنقضاهاالتىالأربعةالشهورخلال

خلالمنخب!زافيهأصبحموضوعوهو"،"القولونفىطبيةرسالةكانأحدها

قسمايتضمنالذى"إالهدايةكتابالثلاثةالأعمالثانىوكان.الدولةلشمسمعالجته

".العاقلةالنفس"ميتافيزياءعنكاملأ

للعقلرمزيةحكايةوهى"،يقظانبنحى"رسالةفكانالثالثالعملأما

الخيالية""الرواياتيسمىمادورةفىالأولىكانت؟الإنسانىوالفكرالبشرى

الطير"!:همالأخريانوا،ياترواثلاثعددهايبلغالتى7أ؟ا+!ولها!،أححول3

طفيلابنالمسلمالأندلسىالفيلسوفيقظانبنحىألهمت".وأبسالسلامان9و

إلىالخياليةسيناابنروايةترجمت.نفسهوبالعنواننفسهالموضوعفىكتاباليؤلف

أفادالذىعزرابنأبراهاموالفيلسوفالعالمالأسبانىاليهودىالشاعريدعلىالعبرية

وله-د!ولهوفز"و.اآرونوكتب."مقيتبن"حىبعنوانشعرىعملتأليففىمنها

())وللأ+س!؟م،11ول7أحح++،:ولأ3أطس!م4+4أ+،+ح113،أولكثاأ!عمما+5،".06-22

(2)؟اأ00،4.-322.
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فىعزرا،بنوأبراهام،طفيلوابنسينا،لابنالخياليةالقصصعن.*3ء"!ولا)

بارعةأدبيةرواياتجميعهاهؤلاءأعمال)أنءط+،ول؟*ء+ء!آهءطأأ"7اس!ولكتابه

بداخله.للأشخاصالمتغيروالدورالكونلبنيةتفصيليةأوصافاتعرضالصنعة

وبلوغ،الروايةلبطلوالصوفىالفكرىالترقىحالاتشعزاالثلاثةالنصوصتصف

")1(.البطللدىللإلهىالتخيلىالإدراكفىوالذروةالأوج

وتاجالدولةسامانوأجبر،ام230عامفى!دانعلىالدولةعلاءاستولى

باسترجاعالدولةعلاءقاموعندماسينا.بابنواللحاقفردجانإلىالفرارعلىالملك

صديقمعليعيشذهبالذىسيناابنمعهمدانإلىعادا،ووزيرهالدولةسماء

القلبية"الأدوية9بعنوانمباشرةعودتهبعدألفهارسالةلهأهدىقدكانقديم

.ح4-لةأح!+فىح3!3أحث!

الطبفىكبيرعملوهو،همدانفىوجودهأثناء!"القانونكتابهسيناابنأكمل

،الأولالجزء.أجزاءخمسةعلمحتوياتهووزعت،كلمةمليونبحوالىكلماتهأحصيت

،)الدمالأربعةالأخلاطنظريةقبيلمنطبيةنظرياتلمناقشةمخصص،عموميات

ابنائهاالصحةوعلم،وأعراضهالمرضوأسباب(،والبلغموالسوداء،والصفراء،

وطرق،لأدويةاواستعمال،والتغذيةبالريجيموالعلاج،العلاجوأنماطا،وحفظها

بعنوانالثانىالجزءأما.العامةوالجراحة،والإفراغ،والكى،الدموفصد،الحجامة

دواء،076حوالىواستعمالاتلخصائصشاملمسحفهو"،الأدوية"مفردات

التجريبيةالطرقيفضلحيث،والعلاجالطبفىالعلمىمنهجهتطبيقإلىبالإضافة

يناقش"القدمينأخمصإلىالرأسأمراض"الثالثوالجزء.والشكليةالتجريدعلى

والعين،،والأعصاب،المخفيهابما،وعشروناثنانوجمتها،وأجهزتهالجسمأعضاء

(1)ي!لا2؟ح2.00،3-؟.
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أمراض"الرابعوالجزء،والرجليناليدينأصابعأظافروحتى،والمفاصل،والأذن

يعرضثموأعراضها،وأنواعهاالحمياتعنبرسالةيبدأ"،معينةأعضاءتخصلا

،والسموم،والانخلاعات،والالتواءات،الجروحوعلاجالصغيرةالجراحاتلتعليم

الخامسوالجزءالجلد.وأمراض،الحيواناتوعضة،والثعابينالحشراتولاع

الطبية.للممارسةتكميلكجزءالعقاقيرعلمفىكتابوهو"،المركبة)الأدوية

العربية،إلىالمترجمةالإغريقيةالطبيةالمعارف،)القانونكتابهفىسيناابندؤن

بصورة)الفسيولوجيا(،الأعضاءووظائفللتشريحوصفهالمثالسبيلعلىمؤس!ا،

كتابهوظل.ديوسقوريدسوعل"،المفردةإالأدويةفىوكتابهجالينوسعلى،رئيسية

ولكن،فقطالإسلامىالعالمفىلي!،قرونستةطوالطبىنصأشهر""القانون

0511سنتىبينترجمهمنأولالكريمونىجيراردكانأيضا،المسيحيةأوربافى

منلأخيرةاالثلاثةالعقودوفىكاسا،ولهول4!7أحاح!ولبعنواناللاتينيةإلىم8711و

طبعةإلىبالإضافة،طبعةعشرةخمسمنهنشرتالميلادىعشرالخاصسالقرن

عشصالسادسالقرنفىأخرىطبعةدثرونأيضا""القانونكتابمنصدر.بالعبرية

بالعربيةطبعةمعالميلادى،عشرالسابعالقرنفىأخرىطبعاتوعدة،الميلادى

.ام395سنةرومافىصدرت

سنةالمنشور"لقانونا"كتابعلىشرحهفى!!،!أولهول"مونتىدا9ذكر

العربلافتقاد"هذاكتابهألف،باللاتينيةمعروفهوكماأفيستنا،أن،م4551

وقد!)1(.ومتصلمتكاملكموضوعالطبمهنةيعفمكتابإلىالسواءعلوالإغريق

.م0165عامأواخرحتىالطبيةمونبيلييهمدرسةفىتعليمىككتابمستخدفاظل

لكتابنظرىكأساسالقديمةالأربعةالأخلاطلنظريةسيناابنتبتىمنالرغموعل

لمريضلعلاجهالحالهىمثلما،الصوابعنبجيذااليوميبدوهذافإن،إالقانون

(1)ل!6400+!+،ول7أحح++!،".3؟.
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طبيةموسوعةباعتباره""القانونكتابأنإلاذئبا،،مسخأنهيتوهمأمجنونمستذئب

القرنبدايةحتىمسبوقغيرعملأظل،وعملنظرىطبإلىمقسمةتعليمية

ول؟هلى4!لأممة"ولأوركوهارتجونالبروفيسورلرأىطبفالأقلاعلى،العرين

عامفىأنك"لو:يقولم6002عامفى"البريطانيةالطبيةالمجلة9فىكتبالذى

مطببعليدلكمرشدإلمماتحتاجياشوضعوفىعزلةفىملقىوكنت،ام009

سينا")1(.ابنعلاختيارىلوقعهذاحدثلو؟جانبكمنترشحهكتابفأى،عملى

بايوائه.وعدالذىالدولةعلاءمعالسريةاسلاتهصسيناابنلخص،ذلكخلال

واتخذا،كالدراويشمتنكرين،همدانمنسيناوابنهوفزكيفالجوزجانىويصف

بكلالبلاطفى"اسئقبلملكئاترحيئالقياحيث،إصفهانفىالأميربلاطإلىطريقهما

جمعةليلةكلفىالدولةعلاءوحدد،بجدارةيستحقهمااللذينوالتقديرالاحترام

ويكون،درجاتهملمختلفطبفاالعلماءكليحضر،أمامهعلميةلمحاورةاجتماعا

كلفىالنظيرمنقطعتافاتفوفاالاجتماعاتهذهفىأثبتلقد؟بينهمعلأبوالأستاذ

")2(.المعرفةفروعمنفرع

مصاحبا،حياتهبقيةتقلدهاالتىالدرجةوهىوزيرا،سيناابنالدولةعلاءعين

ابنمظهرعن(ام174)تالبيهقى")ةالمسلمالعالمكتب.الغزواتفىغالباالأمير

منجذاقريئايجلسأن"تعود:الدولةعلاءإلىتوددعندماومسلكهالجذابسينا

وحصافته.وتثاقافه،الطيبمظهرهمنتعجبكلمابالبهجةيشعوجههوكانالأمير،

")3(.شفةببنتمنهمأىيلفظلا،بانتباهالحاضرينكللهيستمعيتكلموعندما

(1)لأم9لا؟أع!"له؟ه11511،7*311!+ح؟!+هس!4+ص!4أس!أ+ص!...11،أول!أ!أأ3؟7س!4أح،ا15لا+ما!

6؟2(141+،لالا3لا6002)،".ا02.

(2)ول؟محلا+،كهـ711أحح++!:ا)أ3طأس!م+،4+أ،+ح113،أول*أحس!ممالأأ462.00،3-.

(؟)كهـ+م+،،77.0.
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أكمل،م2701عامفىالأكرادالدولةعلاءهزمعندما،الغزواتهذهإحدىفى

وطبقا.سنواتسبعمنأكثرتأليفهاستغرقالذى"الشفاء"كتابسيناابن

":"النجاةكتابتأليفعلىالغزوةتلكفىوهوأيضايعملكان،للجوزجانى

ألفهمااللذينوالحيوانالنباتقسمىإلا،كله"الشفاء"كتابمنانتهى"وهكذا

بالإضافة"،الطريق!فىكتبهمافقد؟سابور-خواستإلىفيهازحفالتىالسنةفى

،)1(.النجاةكتابإلى

عرضهالذى،العلوملتصنيفالأرسطىالتقليد"الشفاء"كتابترتيبفىاتبع

أالحاصلفىشكأدنىبلاوأيضا"،و"المجموع"،النفسعن"رسالةفىسيناابن

بمنطقعنيتأنهاملاحظةمع،عملهمحتوياتسيناابنافتتاحيةلخصتإ.والمحصول

"الحسابإلىو"المدخل،بطليموسوفلك،أقليدسوهندسةأرسطو،وفيزياء

لعلمبمختصرالرياضياتفرعختمت"عندئذبعدها:قالثم،لنيقوماخوس

لأجزائهوفقاالميتافيزيقاإلىينتمىالذىبالعلمالكتابأنهيتوأخيرا،...الموسيقى

الأخلاقلعلمىالأساسيةالعناصرإلىاأفقطفيهأشرتبينما،وجوانبه

")2(.لسياسةوا

منطقعلالشروحأقسامهىباللاتينيةأالشفاء"كتابمنظهرماأولكان

شمامسةرئيسترجمهاالتىالفيزياء،وعلح"،4،ولأول!النفسوعلأرسطو،

يدعىمتحوليهودىإسبانىمعبالتعاون"،جونديسالينوس"دومينيكوسسيجوفيا

بعنوانالميلادىعشرالثانىالقرنمنالثانىالنصففىوذلكداود"،بنأبراهام"

.3لااممحأس!ولأا!"علأ5أح5لا3اول

(1)ولكا!حلأ+،اطهـ!7أححول+،:ي!أ3طأحم،+4أ+6+ح15/،أ3!ث!أحظس!ولظ،24.0.

(2)أأ!4.،3-54.00.
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+ح؟اولمهالساريشالى"!ألبرتالإنجليزىالعالمقام،م5021عامحوالىفى

عنوانتحتاللاتينيةإلىالشفاء!"فى!لمعادنعلم9قسممنجزءبزجمة41؟حثاح-لهثه

بخصوصالكتابهذافىالواردةسيناابنأفكارصحةويلاحظ.ح!ا!!اولاولثلالاكاأ

العمل.ذلكمنالجيولوجيةالأقسامفىوالأحافير،والجبالالأحجار،تكؤن

مددفىالعصور،بمرور!متحجرةالجبالبهاأصبحتالتىالكيفيةعنسيناابنكتب

الجبالتكونهوذلكسبببأنالقولطويواصلأطرافها")1(.بحفظالتأريخاتتفىلا

إذاالأحجارمنكثيرفىيوجدما"وهذا:البحرتحتسابفاكانتالتىالأرضمن

وغيرها")2(.،كالأصدافالمائيةالحيواناتأجزاء،كسرت

إلى،والحفريات،والجبالالأحجار،تكونعنسيناابنملاحظاتالتقاطيعزى

علمكتابعلشرحهفىوذلك،الميلادىعشرالثاكالقرنفى"ماجنوس"ألبرتوس

أليوناردوإلىاالملاحظاتأتلكمنهانتقلتالذىس!"أولأولا!3دا؟أ3المعادن

الميلاديين.عثروالسابععشرالسادصالقرنينفىآخرينأوربيينوعلماءإ،دافنشى

"إالنجاةتسمىرسالةتأليففىسيناابنبدأ)الشفاء"،تأليفمنالانتهاءبعد

إنهيقول.تأليفهاسبقلهأعمالمنموادالأرجحعلمستخدماذاتها،السنةفىوأتمها

الأدنىالحدعلىيحتوىكتاببتأليفأصدقائهلطلبتلبيةالرسالةهذهألف

النجاةلهتتحققد!لكىالمتعلميحضلهاأنينبغىالتىوالعلميةالفلسفيةالمعلوماتمن

الأخطاء")3(.بحرفىالغرقمن

())ح،س!أ؟+35كهـا!7أح3،،++حا"ولحلاحءول+هء"أص!47أع)!37أحأ،+س!ءا!4!3+أ4أ،11+ه+أ

!ث!أحعمم!79.0،37.

(2)آ؟ا.4.".79.

(؟)5ألا،3عةول7أحس!ولول!4+!"أحول3أأكماس!اه+!أ4،م+أأأ3ول،."2.11

ا.المترجما"الضلالاتبحرفىالغرقمنالنجاةلدرك9هىسيناابنبلغةوالعبارة

!هـا
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الدولةلعلاء)كل!(أ"!اول"س!لا-س!ول4!ول؟ثاس!ول!!يسمىبالفارسيةعملأأيضاألف

ولم،والموسيقىوالفلكوالميتافيزيقا،والفيزياء،،المنطقيستوعبلكىمنهطلبهالذى

مدينأنهعنالعملهذافىوأعرب،الأولىالثلاثةالموضوعاتإلامنهيكتب

")1(.ومعلمهمالفلاسفةومرشدالحكمة"رائدلأرسطو

والهندسةالحسابإلىبالإضافة،والموسيقىالفلكفىأقسافاالجوزجانىأضاف

الرياضياتية.الرباعيةبذلكليكمل

"والتنبيهات"الإشاراتكتابهالفلسفىالمحصولفىسيناابنأعمالآخركان

فىالأول،جزءينمنيتكونوهوتقريئا،ام340وام030سنتىبينألفهالذى

ابنيصف.فصولعشرةإلىمقسمجزءوكلوالميتافيزيقا،الفيزياءفىوالثانى،المنطق

مفدإنى:الحقتحقيقعلالحريص"أيهاقائلأ:الأولالجزءمقدمةفىالكتابسينا

أخذتإنا؟الفلسفةأالحكمةمنوجملاأصو،والتنبيهاتالإشاراتهذهفىإليك

وتفصيلها")2(.تفريعهاعليكسهل،بيدكالفطانة

ملاحظات:أاللواحقمجموعتلىأكملقدسيناابنيكونأنالأرجحمن

مؤلفاتمجموعةفهىالملاحظاتأما.وفاتهسنةوهى،م3701سنةفى"ومباحثات

سيناابنوأجوبةفلسفيةأسئلةالمباحثاتتضمبينماوالميتافيزياء،والفيزياءالمنطقفى

العملاكتمالبعدكتبهاالتى"الشفاء"مقدمةفى""اللواحقإلىسيناابنأشارعليها.

كتاباسميهآخربكتابالشفاءااالكتابهذاأتلوأنرأيتثم":طويلبوقت

،الكتابلهذاكالشرحيكون،سنةكلمنهيفرغبماويؤزخ،عمرىمعيتئم،اللواحق

")3(.معانيهمنالموجزوبسط،منهالأصولولتفريغ

الرسالة،العلايةالحكمة:نحو،شتىبعناوينوالنارسيةالعربيةالمصادرفىالعملهذاورد)-(

ا.المزجمأعلائىكتاب،علائىحكمت،العلائية

(1)اول453!*ح؟س!،.76.0

(2)ل!3!ألا،كهـ7أحع+ول!+!4؟أس!طهـمأ031س!أاأ،ول4!3+أأ،ه+،211.0.

(7)أ؟أ4.،421.0.
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ابناصطحبه،ام370فىالغزنويينعلىالحربمعلناالدولةعلاءخرجعندما

ويحاولاالقولونأالقولنجفىشديدةآلاممنيعانىكانأنهمع،الغزوةطوالسينا

مرضه،برغم،واستمرارهسيناابنبأحوالالجوزجانىيخبرنا،نفسهيعالجأن

أصفهانمنمسيرةبعد،م5371يونيوفىالحياةمفارقا،النهايةحتىالأميرخدمةفى

:همدانإلى

ومتساهلآالحذرقليلكانولكنه؟الدولةعلاءبلاطأخرىمرةحفر9

منوقاسىأبذا،تمافاي!هـألمف!نهولذابعيد،حدإلىالجنشةرغبتهفى

المدترإن:يقولوأخذ،نفسهعلاجأهملفإنهولهذا...متكررةانتكاسات

فإنهولذاى،تدب!ىعلىقادزايعدلمبدنىتدب!!اعتادالذى(نفسهايقصد

ودفن،ربهجوارإلىانتقلأيامعدةوبعد؟مرضىمعالجةمنفائدةلا

1(.)"عمرهمنوالخمسينالثامنةفىوهو،همدانفى

فىأساسيةنصوصاواعتمدت،اللاتينيةإلىالطبيةسيناابنمؤلفاتترجمت

فىالقانون9كتابهكان.الميلادىعشرالسابعالقرنحتىالأوربيةالطبيةالمدارس

علاجقبيلمنأمورمعالتعاملحيثمنكبير،بفارقعصرهسابفا"الطب

العلاجإلىوالحاجة،البدنيةالرياضةلممارسةالمفيدةوالتأثيرات،البيئةوتأثير،السرطان

همومفيهابما،والعاطفيةالفيزيائيةالحالاتبينالصلةعلىتعرفحيث،النفسى

مقابل.بلاحبمنالقلب

الشفاء،كتبشملأعمالهمنعددفىالإبصارونظريةالضوءعنسياابنكتب

عليالإبصارلتفسيرالإدخالنظريةعندافع.العلائىورسالة،والقانون،والنجاة

العين.إلىالمضئالجسممنالضوئيةالأشعةانتقالأساس

بهاقالالتى(التحركأكميةالزخممفهوميحىمسلمعالمأولسيناابنكان

إطلاقه.بعدحركتهفىمامقذوفاشمرارتفسيرمحاولةوتعنىفيلوبون!،جون

(1)؟طهـلأ+ح،كهـ711أحع+ول!:311أطءآ!،ا4+أ،+عظا!،أ+7لأأءمم!س!+62.0.3.
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")1(.اتجاهأىفىنفسهتحريكمنيمنعهلماالجسمدفع"خاصيةبأنهالزخمهذاوصف

يعطيهاأمستعارةإقدرةبأنهاووصفها")2(،الضاغطة"القوةالخاصيةهذهسقى

الرابعالقرنفىللماء")3(.الحرارةالنارتعطىمثلما"تمافا،للمقذوفالحركةمصدر

داأح"+أ3مصطلح"بوريدان"جانالفرنسىالفيزيائىاستخدمالميلادىعشر

أحياهوالذى،السرعةفى(الكتلةأالوزنضربحاصليساوىالذى39+اع33ول3

الحديثالمصطلحمعمتناسبوهو4(،ه،ولس!+آه،+إ)أوأس!"،+أ5باسمجاليليو

قانونينصا.التحرككميةأىأالسرعةفىالكتلةضربحاصلأو5أ+،أولء+أثملا

كتابهفىنيوتنأدخلهاالتىالجديدةالديناميكاأساسوهو،للحركةالثانىنيوتن

معتتناسبماجسمعلىالمؤثرةالقوةأنعل،م1687عامفيوالمنشور"برنسيبيا"،

.التحرككميةلتغيرالزمنىالمعدل

سينالابنالتابعينأكثر(م0701حوالى)تالجوزجانىالدينزينسيدكان

مهداة"خزانةالرئيسىعملهوكان،لخوارزمالوسطىالآسيويةالمنطقةمنجاءتأثيزا،

مكتوبةسينا،ابن""قانونعلىمبنيةطبيةموسوعةعنعبارة"،خوارزمملكإلى

والعقاقير.الطبمجالفىالعلميةالمصطلحاتعلمتأسيسفىوأسهمت،بالفارسية

س!الاأ4اكا!أ47ئمه،ولحول!4"طبيةمذكرات"كتابيهالأخرىالجوزجانىمؤلفاتتشمل

الخزانة""جانبإلى،يمثلانللذيناص!؟+أول3،،أمهولص!4أولاس!ح"الطبضأغراو!

وأسلافه.سينالابنالطبيةالتعاليملت!خليدرئيسيةمصادر

(1)حأ؟،+35س!.ول7أس!ح+157،+أ7ءلالاحس!هول؟(س!7ح4أس!3741ءأ+ص!أأمس!+ثه!4أأ،+ه،أ+!ثاأحمما+ح3،

.421.0

)2(أ؟)،.0.4ا.00

(؟)حءأ!6+35،اولص!4أح41،7+،31،!لأول40ح+33حأص!+ص!،ح2107.،".5؟.

)4(ح"6+35أح،لاولأحح+ا!،ا3+الالا+ص!حح+ه1س!،ا*مس!4أس!)74س!أء3أ+أمء344+أأأ،+ه05)015
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بالإمكانيزالماضريحفىسينالابنمرافقتهبسببأساشاالجوزجانىيذكر

الفلسفةلعلمىالمتتابعةالتطوراتعلىهائلتأثيرسيناولابن.همدانفىرؤيته

التى،أفكارهإنالسواء.علاللاتينيةوأورباالإسلامىالعالممنكلفى،والطب

القرنفىالغربىالفكرعلىعميقتأثيرذات،والأرسطيةالأفلاطونيةالمفاهيمجمعت

الميلادى.عشرالثالث

الموافقةنستطيعأنناأعتقدإ:""كرومبىيقولأنإلىأدتسيناابنإنجازاتإن

أكملالذى"الرجلكانالطبيعيةالعلمفروعفىسيناابنبأنبيكونروجرحكمعل

جهد")1(.منأوتىمابكلالفلسفة

التى"النفس"عنقصيدتهمنأبياتعليهتدلكماموهوئا،شاعزاسيناابنكان

")2(.لغةبأيةنطمأىمنوأرفعأسمى"مرتبةفىووضعها،أربيرى.ج.أاقتبسها

وتمئعتعرفيذات4وزقاالأرفعالمحلمنإلئك"قبطت

تتبرقعولمسفرتالتىوهيعارفيفقليماكلعنمحجوبة

تفخعذاتوهى،فراقككرهتورئما،إليككر؟علىوصلت

البلقعالخرابمجاورةأيفتواصلتفلما،أيستوماأنفت

تقنعلمبفراقهاومنازلابالحمىعهوذانسيتوأظنها

المرئعالفسيحالأوجعنقفص!وصذها،الكثيفالشزكعاقهاإد

الأوسعالفضاءإلىالرحيلودناالحمىإلىالمسيرقربإذاحتى

الهخعبالعيونئدركليسمافأبصرت4،الغطاكشفتوقد،سخغت

")3(ئلمعلمفكأنه،انطوىثمبالحمىتأئقبزقفكأنها

)1(أ!ا،.4."0151

(2)ولح؟333،لأول7أحس!+!+:ي!أظأسأحأ4+،أ+ح،+،3أولكلاأحظع!3+.23.0

)؟(أ؟ا.4،.!).04

(.المهكأجمأالعربيةلما!العينيةالقصدةأصلمنالاقتباسيكونأنآثرنا
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الثامقالفصل

الضو،علص:الفاطميةهرةالقا

نهرعلىلهمعاصمةأولوأسسوام96364-2الأعوامفي)"(مصرالعربفتح

تدارمصروكانت.الفسطاطتسمىجديدةمدينةبتشييدمباشرةالدلتاجنوبيالنيل

ثمدصث!ق،فيالأمويونوبعدهم،المدينةفيللخلفاءأولأ،الإسلاميةللخلافةكإقليم

بغداد.فيالعباسيون

إلىتنتسبأنهاتزعمحاكمةسلالةوهم،م969عامفيمصرالفاطميوندخل

الخليفةشتدنفسهالعالموفي.لخهعليالرابعوالخليفةط!عسيمحمدبنتفاطمةالسيدة

!"القاهرةتسمىالفسطاطمنبالقربجديدةمدينة(م)969-759اثيرالفاطمي

أولحكموتحت."إكايروباسمالغربفيتعرفوأصبحت(،الظافرة)المنتصرة

أصبحت-(251)699-اوالحاكم)759-699(العزيز-للمعتزخليفتين

بعد،الإسلاميالعالمفيالحاكمةالسلطاتأقوىمنواحدةمصرفيالفاطميةالخلافة

القاهرةوبرزت،وصقليةوالحجاز،،وسوريا،الشماليةأفريقياعلىنفوذهابسطتأن

تألقها.فيبغدادتنافسثقافيكمركز

واحذااليوميضتمالذيالأزهرالجامعالمعرشتدم-969729الأعواموخلال

الكبرىالمكتبة"،العلمدار9الحاكموأسس.العالمفيالإسلاميةالتعلمضلى!أقدممن

كانتإنهاعشر،الخامسالقرنفيالمصريالمؤرخ،المقريزيعنهاقالالتيالشهيرة

فيمالأصوبواس!؟+،53!!ولولهح9س!داص!43لأةع51"مصرالعربهزماعبارةالمؤلفاشخدم)!(

(.إسلايئ)أوعرئافتخاكانأنهنرى
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عنمخطوطاا0008علمجموعهافيتحتويغرفةأربعينمنتتكون

القدماء"."علوم

للعيشوفدواالذينالعربالفلكيينأوائلمنالمسعوديالحسنأبوكان

حواليبغدادوغادر،الميلاديالتاسعالقرنفيبغدادمنبالقربولدفقدمصر،في

الأدنى،والشرقوالهند،،الوسطىوآسيا،فارسعبرمرتحلأ،م519سنة

وتوفيالأخيرةعمرهسنواتفيهاقضىحيثمصرإلىأخيزايصلأنقبل

.م579عامأوم569عامالفسطاطفي

فيكتاباتعلىتشتملضخماعملأوثلاثينسبغةتصنيففضلللمسعوديكان

يتبقولم،السياسةوعلم،لأنساباوعلم،لإلهياتوا،والقانون،والتاريخالجغرافيا،

وهوالجوهر"،ومعادنالذهب"مروجهما،فقطتاقينكتابينسوىالأعمالىهذهمن

وأعيدم479عامأتمة،الطبيعيوالتاريخوالجيولوجياالجغرافيالعلوموافيةخلاصة

الكليةلرؤيتهملخصوهو"،والإشراف"التنبيهوكتاب،م569عامفيتنقيحه

الذي)!("الزمان"أخباركتابفهوإبداعاتهأعظمأما.بعاموفاتهقبلأتمة،وفلسفته

.الأولجزؤهإلامنهيتبقولمجز!ا،وثلاثينثلاتةفيالعالملتاريخيعرض

تراكمتقدالمعرفةبأنلاعتقادهقديمةمصادرإلىنقدئامدخلأالمسعوديسلك

غيرونهاياتحدودإلىباطرادالعلميتقدمما"وغالئا.الز!ت.بمروروتقدمت

معروفةتكنلمجديدةأشياءيكتشفالمعاصرالمؤلفأوالكاتبأنطالما،معلومة

".والإشراف"التنبيهكتابهفيذكرهماحسبوذلك)1(،"الساباتةللأجيال

كتاب9هكذا:الذهبمروجفياسمهوجاءكاةأأ!،!،؟؟ظولالأنجار""كتابالأصلفي)ء(

ا.المزجما"الدائرةوالم!الكوالأجيالالماضيةالأمممنالحدثانأبادهومن،الزمانأنجار

(1)،4،6+،ول،!3!.71.0.9،107)
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القاهرةفييظهرفلكيأولم(9051)تيونسبنالرحمنعبدالفلكيكان

عامينبعدم،779عامفيالفلكيةأرصادهوبدأ،الفسطاطفيولدحيث،الفاطمية

فيوهو،م699عامالخلافةتوليفيالحاكمنجحوعندماالعزيز.الخليفةتوليمن

الذييونسابندعمإلىالتنجيمبعلمالشديدولغةدفعه،عمرهمنعشرةالحادية

إتمامفيالتاليةالأربعالسنواتيونسابنوقضى.م3001عامحتىأرصاده"واصل

الثه.بأمرالحاكمالخليفةإلىوأهداه"،الحاكميةالجداولد!أوالكبير"،الحاكمي"الزيج

بأنهاوتتميز،البتاني"أزيجعفيالموجودةالجداولضعفتبلغالحاكميةوالجداول

فيموسىبنيأرصادحتىوأسلافهيونسابنأجراهاالتيالأرصادبقائمةتبدأ

كسوفاأوخسوفاوثلاثينكوكبئااقزائاآربعينسجلاتالقائمةوتشملبغداد.

التسارعلتعيينبحوثهفي"نيوكومب"سيمونعشرالتاسمعالقرنفلكياستخدمها

.)،(5اياحح!لةح!اس!ححأأ!!هولآهث!"س!ولههولللقمرنيالقز

والقبطية،،الإسلاميةالتاقاويم"الحاكمية"الجداولمنالأولالفصليتناولأيضا،

آخر،إلىتقويممنالتواريختحويلعنمفضلةتعليماتمع،والفارسية،والسريانية

والسرياني.الاقبطيالتقويمينفيالكبيروالصومالفصحعيديتواريخإلىبالإضافة

متأخرينعربفلكيين""أزياجفي"الحاكمية"الجداولمنمواداستخدمتوقد

زيجأبرزهاوكان،فارسفيالشهيرمراغةمرصدفي(الميلاديأعشرالثالثالقرنفي

باسمعرفتفلكيةجداولمجموعةيونسابنوضعكذلك.المغرببوالزيجالطوسي

للمواقيتفلكيةجداولوهيلأمص!7(،الاآس!ثالأص!اكاة+)5"لانتفاعاغاية"كتاب

أوقاتلتحديدوخاصة،الميلاديعشرالتاسعالقرنحتىالقاهرةفيالمستعملة

اليومية.الخمسالصلوات

بتحديدهاهتموقد،الزمانمنقرنكلفيالقمرحركةمعدلتزايدهوللقمرالقزنيالتارع)!(

(م9091-0831)3+أ+هح*حل!؟+ه"نيوكومبسيمون"الكبيرلرياضياتيواالفلكي

.المترجماا
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الرغبة"تحصيلعن9التنجيميةرسالتهوفيمشهوزا،منخماأيضايونسابنوكان

كلفيالقمريكونعندماالشعرىلنجمالشصصيالارتفاععلمبنيةتنبؤاتتوجد

فيهتبدأالذيالأسبوعيومعلوكذلك)"(،البروجلدائرةعشرالاثنيالمنازلمن

القبطية.السنة

المتأخرين،أعمالفيمحفوظةالمسئحيمعاصرهأعدهاالتييونسابنحياةترجمة

،اهتمامأيالشخصيمظهرهيعيرولاالأطوارغريبكانيونسابنأنعنوتكشف

صحةفييبدووكان،يومذاتأصدقاءهأخبر.القاهرةفيمرحةشخصيةيعتبروكان

مخطؤطاته،ورتب،منزلهفينفسهحبسئمومن،أيامسبعةبعدسيموتأنه،جيدة

ذلكوبعد،بهتنبأالذينفسهاليومفيماتأنإلىمستمرةبصورةالقرآنيتلووأخذ

.بالقاهرةالصابون)متجر(سوقفيبالرطلمخطوطاتهابنهباع

ابنالحسنأبوعليهوالفاطميةالقاهرةفيجميعهمعملواالذينالعلماءوأشهر

وأهم.أالهازنأباسمالغربفيالمعروفم(1401حوالي-659)حواليالهيئم

لجمالالأولىتقريئا،بقرنينوفاتهبعدمؤلفتانترجمتانهماالتفصيليةترجمتهمصادر

وكلتا(،م0127)تأصيبعةأبيلابنوالأخرىم(4812)تالقفطيبنالدين

أصيبعة،أبيلابنوطبفا.بالعراقالبصرةفيولدالهيثمابنأنعلتتفقانالترجمتين

الفلسفةلدراسةذلكبعدحياتهكزسولكن،البصرةفيوزيرمنصبتقفدفإنه

(.الطبيعيةا

حولدورانهاأثناءالأرضبهاتمرالتيالنجميةالمجموعاتتلكهي402حةأالبروجمنطقة)*(

حولالظاهرىدورانهاأثناءأمامهاتمرالتيميالث!مصوكأنلناتدوكانتهـانال!ثسمسر،

منشهركلوفي.العاممدارعلىرانهادوفيالشمسبهاتنزلمنازلكأنههافالبروج.الأرض

الظاهريالمدارفيكون،البروجأحدداخلظاهرتا(الشمسإأوالأرضتدخلالسنةأشهر

دائرةباسمالفلكعلمفييعرفماوهوبرخا،عراثنيإلىمقسماالأرضحولللثممس

ا.الم!هـجماالسنةفصولمنفصلأتؤلفالبروجهذهمنئلاثةوكل،البروج
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الحاكمالخليفةعهدفيمصرإلىالعراقمنانتقلالهيثمابنإنالقفطيابنيقول

الهيثمابنعاينوعندما.النيلفيضانينظمبناءعليهاقترحقدكانالذيا،اللهأبأمر

كانلوأنهمنوتحققالنهر،طولعلىالعديدةالقديمةبالمنشآتكثيراانبهرالنيل

منذتنفيذهعنالقدماءالمصريونتوانىلماالمياهفيللتحكمصثروعإنثماءبالإمكان

فيمنصتامنحهذلكبرغمالحاكمولكن،الحاكمقابلعندمابهذاواعترفبعيد.زمن

السفاحالخليفةئغضبلالكيالمنصبالهيثمابنوقبل،الحكوميةالدوائربعض

التعامليتحاشىأنرأىولكنه.وقادتهمستشاريهمنالكثيرينأعدمالذيالطاغية

عامفيالخليفةوفاةحتىمنزلهفيإقامتهخددتثمومن،الجنونبادعاءالحاكممع

بالقربللإقامةمسكتاواتخذ،بالجنونتظاهرهعنذلكبعدالهيثمابنتخل.م1521

أبيوابنالقفطيابنمنكليقولفيما-نفسهعلينفقكانحيثالأزهر،الجامعمن

وكتابلأوقليدس"العناصر،كتابونسخالتدريسطريقعن-أصيبعة

فراغه.أوقاتفيأبحاثهويجري،لبطلميوسا"المجسطي

وينذرالناسيعتزلأنالأخيرةسنواتهفيقررالهيثمابنأنأصيبعةأبيابنذكر

قراروهو،تعالىاللهإلىللوصولطريقأضمنباعتباره،الحقطلبفيللسعينفسه

1()5(.!)الجنونمننوعإلىأو،إلهيإلهامإلىأو،حظهحسن9إلىأعزاه

())،4!؟،3ح؟+س!أ،10555لأ)ول.+،ث!ألا،1)-ا،)07.،).3.0

"عيونكتابهفيأصيجةأبيابنعننقلآ-بخطهلهمقالةفينفسهالهثمابنذكرهماهنانورد)"(

إلىانقطعت؟العقليةالأمورلإدراككملتفلما...أ:قالجثالأطباء،طقاتفيالأنجاء

إلىالمؤدي،ثناؤهجلاللهإلىالمقربالرأيتحميلإلىيمنيعزوبعث...الحقمعدنطلب

باتفاققلتشئتإن-صبايمنذليضهأكيفأعلملست...وتقواهلطاعتهالهادي،رضاه

ذلكتنسبأنشئتكفأو،بالجنونقلتضئتوان،اللهمنب!لهامقلتشئت!ان،عجيب

وطلبالحقإيثارواشهيت،إليهمألتفتولم،جهمواستخففت،الناصعوامازدريتأني-

هذينمناللهإلىقربةأشذولاأجودأشياءالدنيامنالناسينالليسأنهعنديواس!تقر،العلم

اللهإلىالمقربالعلملطلببالانقطاعقرارهاتخذالهيثمابنأنالنصهذامنلصح،.الأمرين

،.المترجمأالمؤلفذكركاالأخيرةسنواتهفيوليسى،مبهرةستفي

153

http://www.al-maktabeh.com



أنهلدرجةهذافيالأملبخيبةشعرولكنه،الإلهياتفيالأولىدراساتهكانت

محسوسةمادتها"مذاهبمنإلاإليهالوصوليمكنلاالحقبأنمقتنغاأصبح

كتاباتفيإلاتوجدلاالمذاهبهذهمثلأنإلىوانتهى)1(."عقلانيةوصورتها

والميتافيزياء)"(.والفيزياءالرياضياتومؤلفاتأرسطو

3801عامأكتوبرمنالثانيحتىالهيثمابنبمؤلفاتقوائمأصيبعةأبيابنأورد

وخسونخسةمنهاعنوائا،وتسعيناثنينتضم،أعوامثلاثةبحواليوفاتهقبلأي،م

أحديشير.والفلك،والبصريات،الرياضياتفيأعمالأتشمل،بالفعلموجوداعملأ

-51)27هجرية184سنةبغدادفيالهيثمابنعنهاسئلمسألةإلىالأعمالهذه

لكن،أعوامبستةاللهبأمرالحاكموفاةبعدبغدادفيكانأنهيعنيمما(،ميلادية2851

فيكتائالديهأنذكرالقفطيابنلأن،كاملةالأعمالقائمةتكونألاالممكنمن

ومن،ميلاديةا145-0401الموافقهجرية432بتاريخالهيثمابنبخطالهندسة

)"(.طويلكيربزمنوفاتهقبيلأتمهقديكونأنالمحتمل

والموسيقى،والثسعر،،والسياسة،والأخلاق،المنطقفيأعمالأالهيثمابنصتف

جميعها،فقدتلكنها،وجالينوسأرسطولكتاباتملخصاتإلىإضافة،والإلهيات

أ؟ا)!(ه91."،6.)07،!3!،.04

في(والعلمالحقلطلبأيألذلكخضت!...:قولهالهثمابنعناصيبعةأبيابننقل)8(

ولابطائلمنهاشيءمنأحظفلم،الدياناتعلوموأنواع،والاعتقاداتالآراءضروب

الحقإلىأصللاأننيفرأيتمحدذا،مسلكااليقينيالرأيإلىولامنهجا،للحقمنهاعرفت

فيماإلاذلكأجدفلم،العقليةالأموروصورتها،الحسيةالأمورعنصرهايكونآراءمنإلا

الفلسفةذاتهيالتي،والإلهياتوالطيعياتالمنطقعلوممنطاليسأرسطوقرره

،.المترجمأوطيعتها!

هـ/433حواليوقعتوفاتهأنالهيثمابنرسائللبعضتحقيقهفيالمترجمرجحلهذا)،"(

العربية،المجلةكتاب،العلميهةومآثرهااليئمبنالحمنباشا،فؤادأحمدد.)انظر:.م4201

هـ(.أ436،الرياض
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وهي،والبمرياتوالفلكالرياضياتفيصئفهاالتيتلكهيفعلأالموجودةوأعماله

المتعلقةأعمالهوبخاصة،المتبقيةإسهاماتهأهمتمثلأنهاعلعموفااتفقالتيالمجالات

.لإبصاروابالضوء

"البصرياتإبعلمالإنجليزيةفيالمعروفالمناظرإ،"كتابهوالهيثمابنرائعة

بطلميوس،بصرياتمنانطلقأنهالواضحومن.مقالاتسبععلوالموزع3!أأ"ه

"المناظر"كتابهمنالأولىللمقالةمقدمتهبدايةفييقولفهو.بذلكيصزحلمأنهرغم

الأبصارطبيعةحولآراءهمد!ولكن،دراساتهمحدودإلىوصلواالقدماءالباحثينإن

وبهذا،متفقةغيرالإحساسهيئةفيومذاهبهم4،أ،ولس!!3!7بعضعنبعضهامتباعدة

وعندئد")1(.إليهبالوصولموثوقغيروالمطلوب،اليقينويتعذر،الحيرةتسود

العلممنكلباستخدامالغامضالموضوعهذاسيدرسعملهإن:القولواصل

الرياضياتي.والعلمالطبيعي

ومقدماته،مبادئهفيالتحقيقإبمعاودةالموضوعتجليةفيشرعإنه:الهيثمابنيقول

ثم)2(.!المرئيةالأجسامظروفواستعراض،الموجودةالأشياءباستقراءالبحثبادئا

التدريجعل،والتعليلالبحثفيإيرتقيسوفذلكعملبمجردإنه:يقول

)3()"(."النتائجاستخلاصفيالحذروتوخىالمقدماتانتقادمع،والترتيب

(1)لأ!3،!!"+ص!هأهأح103+"))!14)-لأ"ث!لم،ول51!10،".3.

)2(6)أ4.،.30.

(3)ولأ4.!63.00-.

عننفسهالهيثمابنبعباراتالتاريخيةالوثيقةفيجاءمابعضنذكرأنهناالمفيدمنيكونربما)،(

نأ"رأيناالمناظر،:9كتابهمنالأولىالمقالةفييقولحيث،الاستقرائيالتجريبيالبحثمنهج

عنالبحثفيالجدونوقع،بهالعنايةونخلص،الإمكانبغايةالمعنىهذاإلىالاهتمامنمرف

أحوالوتصفح،الموجوداتباستقراءونبتدئ،ومقدماتهمبادئهفيالنظرونستأنف،حققته

هووماالإبصار،حالفيالبصريخصماباستقراءونلتقطالجزئات،خواصوتم!ز،المبصرات

على-والمقايي!البحثفينزقىثم...الإحساسيهفيةمنثتبهلاوظاهريتغير،لا.مطرد
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تعرض."بالجملةالإبصاركيفيةفي9بعنوان"المناظر"كتابمنالأولىالمقالة

وتوضيحاتهوتجاربهبملاحظاتهمدعومةوالإبصار،الضوءفيالعامةالهيثمابننظرية

،الكتابصدرالهيثمابنأيسميهامقدمةعلىموزعةالمقالةهذهمحتويات.الهندسية

يبحثبينما،وملاحظاتهتجاربهفيمنهاالثالثالفصليبحث،أخرىفصولوسبعة

في.الهيثمابننظريةالأخرىالفصولوتعالج،العينتركيبفيالخاصالفصل

ب!ئيءولكن،جالينوسكتاباتعلىالعينلقركيبوصفهويعتمد(.)الرؤيةالإبصار

الإبصار.فيالخاصةنظريتهلتلائمالتعديلمن

أشعة9بسقوطالهيثمابنعندلإبصارافيولهأفىث!ن!هكلأولأ!للإدخا!انظريةتقفيى

-(1)

مناظرةنقطإلىالمضيءالجسمسطحعلنقطةكلمنمستقيمةخطوطفيمرئيها

شكلآ9البصريالعصبمنهماينقلكعدستينتعملاناللتينالعينينحدقتيعلى

.الصورةتكوينليتمالمخإلىللجسم)2(محدذاأ

هوبينمابذاتها،المضيئةالأجسامفيأجوهريةصورة9عنعبارةالضوءإنويقول

فيالمث!فةوالأجسام.خارجيمصدرمنئضاءالتيالأجسامفي!غزضيةصورة9

ف!نهمثلأ،كالحجر،المعتمالجسمأماالضوء.تنقلوالماء،الهواءمثل،الجوهريةصورتها

منالمنبعثةوالأضواء.بذاتهمضيتامصدزايصبحثمومن،بطبيعتهالضوءيمتص

انبعثتإذاأثواني!الأضواءتكونبينما)3(،أالأوائل"تسمىبذاتهاالمضيئةالأجسام

فيغرضناونجعل،النتائجفيالغلطمنوالتحفظالمقدماتانتقادمع،والترتيبالتدريج-

الحقإلىالطريقبهذهتتهيفلعلنا...الهوىاتباعلاالعدلاستعمالونتصفحهنشقرئهماجمغ

بهاوتنحم،الخلافمعهايزولالتيبالحقيقةوالتحفظالنقدمعونظفرالصدر،يثلجبهالذي

ا.المترجمأسابقمرجعإ،العلمةومآثرهالهيثمبنالحسن9مؤلفناراجعأ.الشبهاتمواد

())كا!3،،3،!3"لأ.)7،0.".29)

)2،أول،.4.".391

)6(ألأا،.19.0.4)
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الأؤليالضوءشدةوتتلاشى.خارجيةمصادرمنلإشعاعتعرضتأجساممن

مضيء،ضوئيمصدرفينقطةوكلمصدريهما.عنالمسافةبعدتكلماالثانويأو

خطوطفيأينتشر،()1"كرويشكلذا9إشعاغاتبعثثانوئا،أوأؤلتاكانسواء

)"(.الاتجاهاتجميعفيمستقيمة

مقولاتهلدعمالهندسيةوالإنشاءاتوالتجاربالملاحظاتالهيثمابناستخدم

مستقيمةخطوطفيينتثرالضوءإن:قولهعلىدلل،المثالسبيلعلى.ونظرياته

!!حول،ص!،ولحث!لأه"عالضوئيالتصويرآلةمبدأتج!دمظلمةغرفةباستخدام

أيضامعروقاكانربمامبدأوهوحأه"-ولأ"،!!ء،،دةءلثقباذاتالكاميراأو

إليهايدخلمظلمةغرفة:الأداةلهذهتفسيزاأعطىمنأولالهيثمابنكانلأرسطو.

مستقيمة،خطوطفيالضوءانتثمارلإثباتاستخدمهاصغير،ثقبخلالمنالضوء

والكواكب.النجوممنالمنبعثةللأشعةيحدثماغرارعلى

صدرفيكتبوقد.الإدراكسيكولوجيةفيالهيثمابننظريةالثانيةالمقالةتصف

الشعاعلخطوطالمختلفةالشروطالمقالةهذهفيالآننوضحإسوف:يقولالمقالة

البصريدركهاالتيالمعانيكلعنمفضلأتقريزاأيضانقدموسوفخصائصها؟ونميز

المرئيةللأجسامالبصرإدراككيفيةونميزمنها،لكلالبصرإدراكوكيفية

)2(.بعضهاأعنتختلفأنهاكيفونبين،،المبضراتأ

استقامة،علىيدركهمافيالبصر)أخطاء(أغلاطإفيبعنوانالثالثةالمقالة

أخطاءمناقشةلتوضحتقديمهيجبماتبينفيمنهاالثافيالفصلوجاءوعللها"،

(1)اأط4.)".)9).

الواردةنفسهالهثمابنومصطلحاتعباراتنستخدمأنالترجمةمنكثيرةمواضعفيحاولنا)!ه(

انثاركميةتفصيرفيعصرهسابقالهيثمابنأنإلىهناالإشارةوتجدر)المناظر،.كتابهفي

الم!رجم(أ.قرونبعدةلنيوتنالمعاصر"هيجنز،قبلكرتاالضوء

(2)"،3!34س!3+أ"ههح3هملاكاا.6+،؟الأ!ي!-)!)75.،1.!))7.
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كيفيةبوصفبادئاالاساهولأكا!!له7هأث!أوللعينينابكلتالإبصاراكيفيةلجويعا،لبصرا

ما،جسمعلىنظرهالمشاهديثبتاعندماما.جسمانفحصعندماأعينناتناسق

يتأملوعندما.سطحهعلىنقطةعندويلتقيان.الجسمعلالعينينمحورايتقارب

أجزائهكلعلىويمرانالجسمسطحفوقمغايتحركانسوفالمحورينفإنالجسم

استجابتهماأننجدالمرئيةللأجسامإدراكهماأثناءالعينينكلتاملاحظةوعند...

)1(.دائما"متماثلةتكونوتحركاتهما

وتشمل95(!شا،ثهحأعأالمرايا،ألانعكاسياتباوالخامسةالرابعةالمقالتانئعنى

الانعكاسلقانونالهيثمابنصياغةكانت.الصقيلةالأجسامعنالانعكاسظواهر

وكروية،مستويةبمراياتجاربإجراءعلىمبنيةبالفعلبطليموسوضعهالذي

وأسطوانية.ومخروطيةكرويةلأشكالوالمحدبةالمقعرةلأسطحاتتضمنوالأخيرة

الأخطاءوتشمل،بالانعكاسيدركهمافيالبصرأغلاطالسادسةالمقالةوتناقش

وعددها.وموضعها،الصور،حجمفي

للانعطافياتالمناظركتابمنوالأخيرةالسابعةالمقالةوخصصت

قدم.)!((لانكسار)الانعكافاتشملالتيالظواهرأي4،أ5513حأ3(لانكسارياتا1

والتي،الانعطافلقياسبطليموسآلةمنالمعدلةلنسختهتفصيلئاوصقاالهيثمابن

هواء:وسطينبينتفصلوكرويةمستويةأسطحعندالضوءانحناءلدراسةاستعملها

التيالزوايابينللعلاقةقواعدثمانيفيتجاربهنتائجلخصوقد.زجاج/وماءماء/

نقطةأعندالسطحعلىالعمودمع)المنكسرة(والمنعطفةالساقطةالأشعةتصنعها

الضوءيحنيالأكثفالانعطافوسطأنعلىالأخيرتانالقاعدتانوت!نص(.السقوط

(1)أ")،.4.".922

ظهرالذي)انكساراالثائعالمصطلحعلى()الانعطافنفسهالهثمابنتعبيرنبرزأنآثرنا)!(

المزجماأأ،ح!مآح".+هالأجنبيللمقابلدق!قةغيركزجمةحديثا
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الهيثم،ابنكان.العموديعنبعيذاالأخفالوسطيحنيهبينما،العمودينحوأكثر

سرعةأنحقيقةمنتنبثقانالقاعدتينهاتينبأندرايةعلى،بطليموسكانمئلما

طرحتلقد.الأكثفالوسطفيمنهاأكبرضوئيةكثافةالأخفالوسطفيالضوء

إحداهما:مستقلتينمركبتينإلىالضوءسرعةلتحليلجديدةطريقةالهيثمابننظرية

،الانعطاففيالأولىالمركبةتتغيرحيث،عليهمتعامدةوالأخرىالعموديطولعلى

"،الأضلاعمتوازيإطريقةتسمىالتي،المقاربةهذه.ثابتةالثانيةالمركبةتظلبينما

الميلاديعشرالثالثالقرنمناابتداغ،لأوروبييناالفيزيائيينفنعدداستخدمها

وكبلر،فيتيفوذلكبعدواستخدمها.والحركةالضوءمنكلدراسةفيفصاعذا،

.م1637عامالانعطاففيالجيبلقانونالناجحاستنتاجهفيديكارتوطئقها

العالمأنتجهاالتيالمؤثرةالأعمالأهممنواحذاالهيثملابنالمناظركتابيعتبر

عشرالثافيالقرنأواخرفياللاتينيةإلىأولأالمناظركتابترجموقد.الإسلامي

عءح،أ(حس!743أوء!3!لاهأ،س!عمثهبعنوانالميلاديينعشرالثالثالقرنأوائلأو

علمفيمؤلفاتجميغالهموظهرتوفيتيقو،،بكهاموجونبيكونروجربهوتأثر

أثرتخلالهمومن)"(.الميلاديعشرالثالثالقرنمنالئاكالربعفيالبصريات

البصرياتعلمبذايةالبصريةمؤلفاتهتمثلالذيكبلرأ"يوهانزفيالهيثمابننظريات

النهائي،التحليلإفي،م7691سنة"لندبرج.س"ديفيدذكرهلماوطبقا.الحديث

علىوضعهأنهوذكر،البصرياتفيم0127سنةعنفهبكتابفيتيفوأ1البولوفيالعالماشتهر)،(

وكان".)الهازنيدعىعربيلمؤلفآخروكتابالقلوذيلبطيموسكتابفيجاءماأساس

فنأيالمنظوري،الرسمفياستخدمقد،الثقبذاتالخزانةأو،الهيثملابنالمظلمةالغرفةمبدأ

إليهاينظرحينذاتهاهيتحدثهالذيالانطاععينالنفسفيتحدثبطريقةالأشياءرسم

"ريزنر،نثرهافقدالمناظرلكتابالكاملةاللاتييةالزجمةأماص!!(.أأح!"33)س!7معينةنقطةمن

أ+س!2،؟اول.أأههع،حلا،ثمس!6ا+3لا3"للهازنالبصرياتذخائر"انبفوم5721سنة03أ"مح+3

جماالمزأ

915

http://www.al-maktabeh.com



الهازنموقفعنكثيرايختلفلاالبصريالإدراكخاصيةبشأنكبلرموقف

)1(.("الحسنأيأ

سهلبنالعلاءسعدأبووهو،معاصريهلأحدأقدمعملإلىالهيثمابنأشار

م-839859بتاريخالرسالةهذه.حديثاالمكتشفة!البصرياتفي"رسالةمؤلف

هذهمنثبتوقد)8"(.تماقا"مثمفةليستاالسماويةاالكرةأنحقيقةبرهان9بعنوان

لقانونصحيحةصياكةقدمسهلابنأنإليها،الهيثمابنإشارةومن،الرسالة

منوبالرغم.الميلاديعثرالسابعالقرنحتىأوروبافييكتشفلمالذيالانعطاف

الخاصةدراستهفييستخدمهلمأنهإلا،سهلابنباكتشافعلمعلىكانالهيثمابنأن

.الانعطافلظاهرة

تشملالهيثملابنأخرىبصريةمؤلفاتحالتايوجدالمناظر!،"كتابإلىبالإضافة

رصدفيرسالة-والهالةقزحقوسفيرسالة-القمرضوءفيرسالةعملآ،عشراثني

فيرسالة-بالقطوعالمحرقةالمرايافيرسالة-المحرقةالكريةالمرايافيرسالة-النجوم

القمر-وجهعلىيظهرالذيالأثرفيرسالة-النجومضوءفيرسالة-الظلالنوع

.الكسوفصورفيمقالة-الشمسأشعة-المحرقةالكرةفيمقالة-الضوءفيمقالة

التعاليم"اأصحابتبريراتقبلإنهالقمرضوءعنرسالتهفيالهيثمابنيقول

يأيقدموالم)2(القدماء"9أنلاحظولكنه،الشمسمنضوءهيستمدالقمربأن

())أطول4هح3ة،6+ح53أس!7105أثهأه+35!*ول)-أمم!+4أه،عمم!5)ص!،5020.3.

والفيزياءالرياضياتفيبارعفارييعالم(م001.-049)حواليسهلبنالعلاءسعدأبو)!*(

زوايابينيربطالضوءلانعطافقانونأولأساسوضعإليهينسب.البمرياتوهندسة

ينبالذيالقانونمضمونوهوالث!مف،مختلفةمتعاقبةأوساطفيوالانعطافال!قوط

(م-19511626).*)اع+3!!سنيلإلىالحديثالهندسيهةالبصرياتعلمفيخطأ

.المترجماا

)2("!30،3أأ"هح5آه+؟أا!.،+!"،لأ!+-1.751)،.0ول..
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كمرآةيعمللاالقمريالسطحأنيرىوهوالقمر.منالضوءانبعاثلكيفيةقسير

بذاته،مضيتامصدزاكانلوكمائشعالقمرولكن،الأرضإلىالشمسضوء!!كس

يمكنوشق،الإبصارأأنبوبة9أو"الديوبتر"،تسمىآلةباستخدامهذاوأوضح

حاجزفيفتحةخلالمنالقمرمنمختلفةأجزاءرؤيةيمكنبحيثسعتهفياقحكم

للأنبوبة.الآخرالطرفعند

انعكاسبدلالةالألوانقوسلتفسيرمحاولةفهيوالهالةقزحقوسرسالةأما

قوسيختزلأنخطاحاولفقدالمطر.بعد)1(!سميكرطبإهواءمنالث!مسضوء

نقطةكانتمقاربتهفإنذلكومع.مقعرةمرآةمنخاصةانعكاسحالةإلىقزح

الفارسيالموسوعيالعالمبهاقامقزحقوسظاهرةلتفسيرنجاخاأكثرلمحاولةالبداية

مإ.131-9)1267الفارسيالدينكمال

لهالي!ستالكريةالمراياأنالهيثمابنيبينالمحرقةالكرويةالمراياعنرسالتهوفي

المحورعنبعدهعلىتعتمدمتوازيةحزمةفيشعاعكلبؤرةوأن،وحيدةبؤرة

نأوأوضحزجاجيةكرةبواسطةالانعطافأيضادرس.التماثلمحورأي،البصري

المحورعنالأشعةهذهبعدعلىتعتمدخلاالاالمارةالضوءلأشعةالبؤريةالنقاط

بذلكومحققا،الكريالزيغلظاهرةالمكتشفهوالهيثمابنيكونوبهذا.البصري

.الميلاديدثرالسابعالقرنبصرياتفيآخرينوباحثينكبلرعملعلىالسبق

وأأرشميدس9كتاباتإلىبالقطوعالمحرقةالمراياعنرسالتهفيالهيثمابنويشير

القطوعمرايابأنتعترفالتي)2(،وغيرهماا،الصغرىآسيامنالترالي!ي"أنتيميوس

وأتبعهذلكأوضحأنهحينفي،ذلكيثبتوالمإنهم:يقولولكنه،وحيدةبؤرةلها

الصلب.منقطوعومراياكريةمراياصناعةلكيفيةتفصيليةبتفسيرات

(1)،،3؟،3.كاكا!.)591.0.6،07

)2(أ؟أ.4،.".591
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بواسطةالظلئمذكيفالإظلالكيفيةعنرسالتهفيالهيثمابنويدرس

بأنهاالظلمةالدراسةهذهفيوعزف،والميقاتالفلكفيوششخدمالشواخص

)الظلالظلمةبينوميزللضوء،جزئيغياببأنهوالظلللضوء،الكليالغياب

إليهتنفذلاالأولىالحالةفيالأرضفمخروط(،الناقص)الظلالظلوشبه(الكامل

الثانية.الحالةفيالشص!يالإشعاعبعضيوجدبينما،الشمسأشعة

التيالفلاسفةبعضنظريةيفندأنالنجومضوءعنمقالتهفيالهيثمابنويحاول

ضوءمنتضيء،المرئيةالخمسةوالكواكبالثابتةالنجومأي،النجومبأنتقضي

لاوالكواكبالنجومأنحقيقةعلىمبنيةخجتهوكانتعليها.المنعكسالشمس

أعنالمنعكسالشمسضوءخلالمنيضيءالذيالقمرمثلأطوارلهايظهر

بينمابذاتها،مضيئةأجرامالثابتةالنجوملأن،صحيحغيربالطبعوهذاا.سطحه

منعليهايسقطأنبعدتعكسهالذيالضوءخلالمنالقمر،مثل،الكواكبتضيء

المادةغيرمادتهتكونأنفلابدبذاتهمضيئاليسالقمردامماأنهإلىوالهى.الشمس

.الأخرىالسماويةالأجراممنهاتتكونالتي

البقعيشرحأنالقمروجهفييظهرالذيالأثرعنرسالتهفيالهيثمابنوحاول

هيماالبقعأنمنها،مختلفةاحتمالاتعدةاعتبرحيث،القمريالقرصعلىالمعتمة

"تلسكوبه"مقرابهخلالمن"جاليليوألاحظهماوهوالقمر،علىالجبالظلالإلا

فيمااختلافاتإلىتعزىالآثارأنالهيثمابناستنتجذلكعلىوبناء.م6091عام

ألبيدو،9الحديثالمصطلحتكافئالتي،القمريالسطحلأ،أح!"هاعتمة9أسماه

)+(.مالسطحالنسبيةالانعكاسيةالقدرةأيس!هاول،04

الساقطالضوءإلىمضيءغيرجسمعنالمنعكسالضوءبنسبة،العاكسيةأوالألبيدو،يعرف)ده(

.اجمالمزأ.عليه
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التيوالأفكارللملاحظاتوجيزشرحعنعبارةالضوءفيالهيثمابنومقالة

الكاملالبحثأنعلبالنصمبتدئاالمناظر"،9كتابهفيأكثربتفصيلعرضهاأنسبق

والرياضياتية.الطبيجةالعلومبينيجمعأنيجبللضوء

دائرية.فتحةمنالضوءلمرورنظريةفتقدمالكسوفصورعنمقالتهأما

هلاليةتظهرصورتهأنفيوالسببللشمسالجزئيالخسوفخاصةبصورةوفحص

نفسخلالدائريةصورتهتظهرجزثتاالمكسوفالقمرأو،الهلالأنحينفي،الثمكل

يقضيوالذيالمناظرأ9كتابفيأقرهأنسبقالذيالمبدأمنهناأفادلقد.الفتحة

مستقيمة.خطوطفيمنهاالمنبعثللضوءمصدزامضيءجسمفينقطةكلباعتار

البسيطة(أالتقنيةتلك،المظلمةالغرفةتصفلأنهاخاصةأهميةذاتالفرضيةهذه

عنمقالتهأوضحتلقد.الضوئيالتصويرتقنيةتطويرإلىالنهايةفيأدتالتي

ا.الثقبذاتالخزانةأوأالمظلمالبيتعمللآليةتفصيلتااشيعابه

أكثرهامن،الفلكفيعملآعشرينتشملالهيثملابنبالفعلالموجودةالمؤلفات

واللاتينية.والعبريةالقشتاليةاللغاتإلىترجمتالتيالعالمهيئةعنرسالتهذيوغا

منهأكثر،البطلميالفلكيللنظامفيزيائيأنموذجتقديمالعملهذامنهدفهوكان

للفهم.وضوخاوأكثرالموجود،للواقعحقيقةوصفيةتكونرياضياتيةنظريةتقديم

للوصفاختارهالذيالأنموذجهيالمركزمتمائلةإيودوكسوس)4(كراتوكانت

هذابساطةكانتوربما،ضروريةغيرفيةتفصيلاتفيالدخولبدونبوضوح

ذيوعه.سزهيالعمل

ينسبشهيرفلكيرياضياتي،أفلاطونتلميذ.(.مق35-045)8دا!دا*304إيودوكسوس)8(

الكراتمنعدداافترضحيث،الماويةالأجرامبحركةبالتنبؤيسمحفلكينموذجإليه

والقمر.الشمسفيهابما،الكواكبحركةعنالمتئظمةالدائريةالنظريةبحركتهاالمسئرلة

.المترجماأ
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أعمالفيهنقد"،بطليموسعلىالشكوك9بعنوانآخرباقيعملالهيثمولابن

،والبصريات،الاقتصاصأو،الكوكبيةوالفروض،المجسطي:الثلاثةبطليموس

الهيثملابنالرئي!يالاعتراضكانالاعتبار،في""المجسطيكتابأخذأنومنذ

فيالكواكبأنحقيقةفقطأخفتالتيس!،6،4دةداللمسيرالمعدلالفلكعلىمنصئا

)5(.كمركزالأرضحولمنتظمةبسرعةتتحركلمبطليموسأنموذج

ماعلى،الآنحتىالباقيةالفلكيةأعمالهأطولهوالهيثملابن،المجسطيشرح9و

منه:الغرضعلىالنصمع،والفكريةالذاتيةترجمتهفيالواردالطويلعنوانهمنيظهر

الهيثمابنمنهيخرجلمبرهانتا،وتلخيضاشرخاوتلخيصهوشرحهالمجسطيتهذيب9

،الفراغمنالزمانوأمكن،الأجلفياللهأخرهـاناليسير،إلاالحسابإلىشيئا

".والحسابيةالعدديةالأمورإلىبهأخرجهالذيلذلكالمستقمىالشرحاستأنفت

وهيبملاحظاتهالخصوصوجهعلىحظيتالهيثمابنأشرح9منفقرةوتوجد

منقريبةترصدعندماأكبرتبدوالسماويةالأجرامإنبطليموسفيهايقولالتي

وكلما،الحقيقةفيعليههيمماأكبرالماءفيالمغمورةالأجسامتبدومثلماتماقا9،الأفق

هذهفسروقد،.بالأرضالمحيطةالرطوبةتكثفبسببأكبر،بدتأقلغاصت

قياسمستخدقا،الجويالهواءبواسطةالضوءانعطافإلىتعزىأنهاعلىالظاهرة

أكثرسيكونالأفقمنقريبنجممنالمنبعثالضوءإنويقول،نفسهبطليموس

غاصكلماأكبريبدوالجسملأنأكبرئرىسوفف!نهولهذا،الجويالغلاففيعمقا

قانونمستخدفا،النصلهذاهندصيباستنتاجهذاتابعثمأكبر.عمقإلىالماءفي

فقط.الانعطاف

هذهأنويبدو.أعلاهنوقشتالتيالبصريةالمسألةتعالجالنجومظهورعنورسالته

.الانعطافيلعبهالذيللدورأعمقفهماتوضحلأنهاااالثرحبعدتأليفهاتمالرسالة

الدائرةلمركزبالنسبةللأرضمناظرةبطليموسنظامفيمفروضةنقطةح4ا+!ولالميرمعدل)ء(

المزجم(.أالأساشة
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يسمىلماحفهمنالغربفيبدأتفقدرياضياتكعالمالهيثمابنشهرةأما

أنهعلىتنصوهيالمناظر!،1كتابهمنالخامسةالمقالةفي)الحسن("الهازن!مسألة

المحيطعنديلتقيانخطينمستواهاوفيدائرةخارجنقطتينمنترسمكيف9

وهذه.أالنقطةتلكعندالسطحعلىالعموديمعمتساويتينزاويتينويصنعان

الدائرةتقاطعنقطتيبإيجادالهيثمابنحفهاالرابعةالدرجةمنمعادلةإلىتؤديالمسالة

الزائد.والقطع

مؤلفاتهمنعددموجوذايزاللاالمناظر،كتابفيالهندسيالتحليلعنوبعيذا

بينومن.الأهميةحيثمنومتفاوتةقصيرةرسائلمعظمهاحصرئا،الرياضياتفي

إقليدسكتابشكوكحلفيةعنوانهارسالةأهميةوأكثرهاالأعمالهذهأطول

الخاصةلإقليدسالخامسةالمسلمةإثباتحاولوفيهإ،معانيهوشرحالأصولفي

علماءبهاقابمالتيالعديدةالمحاولاتإحدىوهيالمتوازيينالخطينبتعريف

التحليلفي"رسالةالطويلةالرياضياتيةأعمالهبينمنأيفا،.الإسلاميونالرياضيات

وإنضاءاتمبرهناتوإثباتلإيجادالضروريةالطرقل!ثرحأتفها"والزكيب

دورعلالتركيزمع،والموسيقىوالفلكوالهندسةالحسابفيتطبيقاتهابتوضيح

أ.العلمي"الحدس

الأوروبية،النهضةعصرفيالبارزينالفيزيائيينبعضفيالهيثمابنأثرلقد

وهكذا.المناظرأةكتابهترجماتقرأواالذينوكبلر،،وديكارتجاليليو،وأشهرهم

وتجاربهملاحظاتهتمثلالذيالهيثمابنبصمةتحملنيوتنقبلمابصرياتفإن

العلميالاتجاهصناعمنهاوأفادايإغريق،قدماءأحرزهعماواضخاتقدقاونظرياته

الميلادى.عرالسابعالقرنفيالغربيةأوروبافيانبثقالذيالجديد
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القاسعالفصل

والققسالجسد،ينمفا4وادلوكيةالأيوبيةالقاهرة

"العاضداخلفائهاآخربموتم1711عامفيالحاكمةالفاطميةالسلالةانتهت

العسكريالقائدم(،1-391ا171الفزة)فيأيوببنالدينصلاحخلفهالذي

قبلممريحكمكانالذي134144ولأأسلادينباسمالغربفيالمعروفالكردي

قلعةوشتد،القاهرةتحصينوأعاد،الأيوبيةالدولةالدينصلاحأسسوهكذا.عامين

واتخذ،آنذاكالداخليةبالمدينةتحيطدفاعيةأسوارجانبإلى،قائمةتزاللامهيبة

وهزم،النهرينبينماوبلادسورياعلىالاستيلاءوواصل،لقواتهقاعدةالقاهرة

.للإسلامالقدصوأعاد،1871عامفيحطينمعركةفيالصليبيين

جيذاالغربفيالمعروف،ميمونبنموسىالحاخاماليهوديالفيلسوفوكان

الأيوبية.الفزةبدايةفيالقاهرةفيالرائدةالفكريةالشخصةهو"،"ميمونيدسباسم

عائاأبوهوكان،بالأندلسقرطبةفيم1381و1361عامىبينميمونابنولد

تقريئا،م0161أو9511عامفيبالمغربفاسإلىالأصةانتقلتبارغا.وحاخامتا

علىوالطبوالرياضياتوالفلكالفلسفةبدراسةالعلمانيتعليمهمعظمتلقىوهناك

قدكانالذياليهوديالأدبدراسةنفسهالوقتفيوواصل،مسلمينعلماءأيدي

قرطبة.فيدراستهبدأت

الأماكنإلىورحلام،165عامفيفاسوعائلتهميمونابنتركذلكوبعد

،الفسطاطفيثمأولآ،الإسكندريةفيمصر،فياستقرئم،فلسطينفيالمقدسة

غيرورئيتايهودتاقاضئاوأصبح،الطبممارسةبدأوهناك.القديمةالقاهرةأو
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طبيئاأصبحام171عامفيالأيوبيةالدولةتأسيسوبعد.اليهوديةللطائفةرسمي

وخلفهالدينصلاحلابنبعدهومن،البيسانيفاضلالدينصلاحلوزيرخاضا

فيالمرضىإلىيميلكاننفسهالوقتوفيم(.1-3911891الفترة)في)العزيز"

واجباتهإلىبالإضافة،ميمونابنوكان.السواءعلواليهودالمسلمين،القاهرة

شبابهمنذعادتههيكماوالكتابةالدراسةفيفراغهأوقاتكليقضي،والطبيةاليهودية

فقد،لدراساتهوقتالهيتركيكنلمأحياتاالحدعنالزائدالطبيعملهولكنالمبكر.

مكانةاكتسب9إنهيقول)4(عقنينبنيوسفلتلميذهخطابفيذلكعنكتب

منوآخرين،الفاضلومنزلوالأمراء،،الرئيسالقاضيأمثالالعظماء،بينمرموقة

إلم!للوصولبالغةصعوبةيجدونالناسوعامةكثيزا،يدفعونلاالذينالمدينةوجهاء

المرضىزيارةفيالنهارأوقاتأقضيأنعليكانولهذا،الفسطاطفيومقابلتي

.دراساتيمتابعةأستطيعولاالإرهاقغايةفيأكونالبيتإلىأعودوعندما،بالقاهرة

)1(.،الطبيةالكتبفي

اليوميبرنامجهأصبح"العزيز"للسلطانخاضاطبيتاميمونابنأصبحأنوبعد

فيه:يقولطتونبنصموئيلإلىخطابفيكتبفقد،طاقتهمنأكثرمشجوتا

،صباحكلفيمبكزاأزورهأنعلييجبإذ،ثقيلةاللطانتجاهواجباتياإن

لاف!نيمريضا،حريمهأوأطفالهمنأيكانأو،بمرضيشعركانلاذا

منأحدمرضوإذاالقصر.فيالوممعظمأقضيبل،القاهرةأغادر

داعهناكيكنلملوحتى...كلهاليومهناكأمكثف!نيالبلاطموظفي

وجائغا،مجهذافأكونالظهر،بعدإلاالفطاطإلىأعودلاإنني.لذلك

وعلماءووجهاءعاديين:الطبقاتمختلفمنبأناسمليئامنزليفناءوأجد

كطبيبمثهوزاوكان،المغربيالبتيإسحقبنيوسفالحجاجبأبيالحربعندمعروف)5(

(.المزجمأ.بارعوفلكي

(1)"ه)ول،+03.".187
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نأإليهموأتوسليدي،وأغ!ل،فأترخل،عودقييتظرونوقضاةدين

الأربعفيالوحيدةوجبتيوهيالغذاء،وجبةأتناولحتىينتظروني

المساء،حتىيتوافدونالذينالمرضىمقابلةفيأبدأثم.ساعةوالعمثرين

ظهريعلىمستلتيوأناإليهمأتحدثصباخا.الثانيةال!اعةحتىوأحيائا

علىحتىقادرغيرالأحيانبعضفيأكونالليليجنوعدما.واهنلأنني

يومعدافيمامعيالحديثحقلهيكونلاإسائيليأيف!نولهذا.الكلام

يجببماوأنصحهم،الطقوسأداءبعدجميغاإلمنيأتونحي!ني،الشت

الروتينىعملىهوهذا...القادمالأسبوعخلالعملهعليهم

-.(1(لا)اليوميأ

عامفيكتبفقد.الأخيرةسنواتهفيصحتهاعتلالمنميمونابنعانى

رسالة،الجنوبيةفرنساالآنيسمىمافيالعلماءمنجماعةإلىذلك،بعيدأوام،991

"معظميقضيكانشفائهبعدوحتىتقريئاأ)2(.عاملمدةمريضاكان9أنهفيهاذكر

نأيستطيعلاأنهذكرذلكبعدنفسهاالجماعةإلىرسالةوفي")3(.الفراشفياليوم

ولكنها،السنينبسببليس،الرأسوأشيبعجوزاأصبحت"لقديجيء،أويخرج

الفسطاطفيميمونابنماتوأخيزا،.داالمرضمعجيذاتآلفالذيجسميطبيعة

طبريةفيودفنعافا.وستينث!انيةأووستينستةالعمرمنبلغعندما،م4521عام

موسىحتى،النبياموسىمنذدزالنقشهذاعليهباقئاضريحهيزالولا،بفلسطين

)4(.مثلهما"أحدأييظهرلم،ميمونابنأ

والأعمال،الحاخاميةالأعمال:عامةأقسامأربعةإلىميمونابنمؤلفاتوتتوزع

بالعربيةأعمالهكلكتبتوقد،منؤعةوكتابات،الطبيةوالأعمال،الفلسفية

(1)أ؟أ،.187.0.4

)2(7،"أ4كه،+73.0.5

أ؟))؟(.،7.0،.4

)4(4+!مما+،33،+!+،محأ.38.10
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وضعهانظاميةوقواعدمبادئمجموعةوهي"،توراة"مشناهعدافيما1(،)اليهودية

اشروحكتابهالحاخاميةكتاباتهأولوكانت)ل!(.بالعبرلةكتبها،اليهوديللقانون

فييزاللاكانعندماعمرهمنوالعشرينالثالثةيبلغأنقبلأتمهالذي"تلمودية

مبنيةومعرفتها،فقطالقطعبعضسوىالشروحهذهمنيتبقىولم.فاسمدينة

تفسيريةإتعليقاتصتفإنهميمونابنيقول.نفسهميمونابنشهادةعلىأساشا

المقدسة،بالأيام(المتعلقةالثرائعأتحديذا:هي(،البابليأللتلمودشرائعثلاثعل

الماشيةذبحشرائععنأيضاكتبإنهقائلأيواصلئم."،..والأضراروالنساء،

إليها")2(.الماسةالحاجة"بسببللطعامواستخدامها

فيبدأالذيالمشنا""لضرحكتابهوميمونلابنالباقيةالربانيةالكتاباتأقدم

فترةفيسنواتبسبعذلكبعدوأتمه،عمرهمنوالعشرينالثالئةفيوهوتأليفه

اليهوديةللقوانيندستورأولللمشنا،شرحكتابةمنهدفهإنيقولبمصر.استقراره

بتفسيراتنفسيألزملكي(،البابليأالتلمودفعلمئلما،تفسيرهكان،الإنجيلبعد

مادةإلىإضافة)3(.التلمود"فيمرفوضتفسيرأيولأحذف،معياريةتكون

مثل،علميةموضوعاتمنملموسقدرعلىأيضايحتويفإنهالتلمود،عنأ"الشرح

أ"أ)1(.141.0،.4

فيقالكماليكونممونابنوضعهضخمعمل"التوراةإتئنيةأو،التوراةمثاةأواثنا)*(

يأ،الريعةيقرأمنلأناالشريعةارأت!"التوراةامثناالكتابهذاسميتالقد:مقدمته

منحمجهاالشفويةالريعةيعرف،المجموعةهذهيقرأثم،مرةلأول،الخمسةموسىأسفار

عل،المقدمةإلىبالإضاهشة،يحتويالكتابوهذا.آخر"كتابأيإلىذلكفييحتاجأنغير

البذور-الدهشة-القداسة-النساء-الأوقات-الحب-المعرفة:فيفصلأعشرخمسة==

أضافئم،القضاة-()القوانينالحقوق-المليهة-الأضرار-الطهارة-القرابين-العمل-

ا.اكهـجما.الأقداسقدسلشرائعالأخهبالجزء

)ير(،،ا،5".".22

)؟(47!أ،+0.043ا.94
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والتاريخ،النباتوعلم،الحيوانوعلم،النفسوعلم،الكونوعلم،الفلكعلم

هذالأن،أخطائهعنيعفوأنالقارئمنميمونابنيطلبشرحهنهايةوفي.ا!بيعي

مى
أثناءألفتمنهأجزاءوأن،الأرضحنايافيوالزحالالاغ!ترابفترة"فيصتفهالعمل

)1(."بحريةأسفارأثناءألفتأخرىوأجزاء،بريةرحلات

فيأتمهالذي"الأوامر،عنكتابههوميمونلابنالتاليالكبيرالحاخاميالعمل

عددهاوالبالغالشريعةفيالواردةالأوامروتنظيملتصنيفمحاولةوهو.م0171عام

قواعدمقدمتهعرضتوقد.البابليللتلمودطبقا،موسىعلىعرضتحسبما613

.استبعادهينبغيوأيها،اليهوديالقانونفيتضمينهينبغيالأوامرهذهمنأئمآلتحديد

دستوره"،التوراةمشنا9كتابفهوالربانيالعلمفيالرئي!يميمونابنعملأما

فيأتمةقدوكان،العبريةباللغةجزءاعثرأربعةفييقعالذي،اليهوديللقانونالرائع

هذاتجميعفيتقريئاسنواتعشرلمدةونهازاليلآمتواصلإعملبعد،م1781سنة

شريعةكلفيهجمععملآألف!التوراةمشنا9فيأنهالمقدمةفيسخل)2(.أالمؤلف

بحيث.،..السلبيةوالشرائع،الإيجابيةوالعاداتالشرائعجانبإلى،الث!فويةالتوراة

لأيآخركتابأيإلىأبذاأحديحتاجولنكبر"،أو"صغرواضخاشيءكليكون

")3(.يهوديقانون

المعرفة""بفضلتبدأفصلأ،عشرأربعةإلى"التوراة"مشناكتابينقسم

معرفتهايجبوالتي،الموسويالدينأسستكؤنالتيالشرائع"كليضمالذي

يحبونكانواإذاالحكمةاكتسابعلقرائهبحثالمعرفةفصلواختتم)4(."البدايةفي

())؟،5"،.26.0

7!!)2(ج5؟502.4."،ول

أ؟ا)؟(.802.0،.4

أ؟ا)4(.2؟2.01.4
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نأعندهلإنسانايستطيعالذيالحد،"بالطبعوهو،درجةأقمىإلىالله

")1(.ويعرفيفهم

للمحركالمبسطالأرسطيبالنموذجاللهوجودعلىالبرهانميمونابنيربط

باستمرار،تدورالسماويةالكرةاإنميمونابنيقول.السماويةللكراتالأول

بقدرةالكرةيحركاللهأنهذاعلىويترتب،محركبدونتتحركأنويستحيل

")2(.نهائيةلا

استمدهاالتي،العالمأرؤيةالكونيةالرؤلةعلىمبنيميمونابنعندالكونوعلم

وطبفا.والسماويالأرضي:النطاقينبينبتقسيمهاأرسطو،منالإسلاميينالفلاسفة

والهواءوالماء،الأرضهيعناصرأربعةمنمؤلفاالأرضيالنطاقكان،الرأيلهذا

شفافةكراتهيئةعلىالجوهرومادةالأثيىمنالسماويةالأجرامتتكونبينماوالنار،

الساكنة.لأرضاحولتدورمتداخلة

،لأخلاقافيأرسطونظريةبملخص"التوراة"مثناكتابأقسامأحدويبدأ

الصحةعلىللحفاظوصحيغذائيلنظاموصفهميمونابنيواصلذلكوبعد

التيالقواعديطبقونالذينلكلأضمن"إني:بقولهالقسمهذاويختتم.الجيدة

إلىأبذايحتاجواأندونمتقدمعمربعديموتواأنإلىأصحاءيظلواأنوضعتها

)3(."حياتهمطوالسليمةستظلأجسادهمأنطالما،طبيب

الطبيعية،الفلسفةمنلشيء"التوراة"مشناكتابفيأخرىاقسامعرضت

الأوقاتإفصلذلكمثال،اليهوديالقمريللتقويمبالنسبةعملهيجبماخاصة

!ا(.والفصول

(1)اأه4.،.246.0

(2)ولأ.4،.520!.

(3)7،"أ4ثههول..9420.
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إقامتهأثناءكتبهقديكونربمافلسفيعملأولالمنطقفيميمونابنمقالةوتعذ

إجماغاهناكأنيبدوولكنفيها،مشكوكميمونلابنالعملهذاونسبة،فاسفي

.الأخيرةأعمالهفيالمقالةهذهيذكرلمشخصئاأنهرغمفعلآ،المؤلفأنهعلالآن

فيهيشرح)8(،"الحائرين"دليلكتابفهوميمونلابنالكبيرالفلسفيالعملأما

وهذا.م5911-1851السنواتفيكتبهوقد،اليهوديةوفلسفةالأساسيةالإلهيات

،الكتابإليهأهديالذيعقنينبنيوسفومريدهخوارئهإلىموجفاكانالكتاب

المقدمة:فيغرضهعلىالنصمنعنوانهجاءوقد

وحقائقهديننامبادئبإيجازأقدمبأننف!حيأقنعت"التوراة"مثناالأكبرعمليافي

أخاطبالعملهذافيلكنني.واضحلعرضتمقدتلميحاتإلىإضافة،الأساسية

الأمورفهممنتمكنواوالذين،عميقةمعرفةواكتسبواالفلسافةدرسواالذينأولئك

الغامضةوالمجازيةالرمزيةالتعبيراتحيالومرتبكونحائرونولكنهم،الدينية

)1(.الأسفار،"أكتبالمقدسةالنصوصفيالواردة

معتتعارضلاالعقلانيةالفلسفةأنتوضيحيقصدأنهإلىميمونابنينبه

قصوىحالةثمرةيجنيأنعلىالمرءتساعدهذا،منأكثرإنهابل،اليهوديةالمع!تقدات

.المقدسالدينيفيمقاالتأملعلىيقدربحيثوالفكرالعقلتماموهي،السعادةمن

".،الحائريندلالة9أحياتاويقال3+،حأدال!4حهآ3ع؟،4!*ص!اه!س!ح"الحائريندليل9كتاب)*(

الفلسفةتقررهمابينالحائريناليهودعلماءإلىالموجهةالرئشةميمونابنأفكاربتضمن

منالأولغرضهأنالكتابمقدمةفيأوضحوقد.بالنقلاليهوديةالثريعةتقررهوما،بالعقل

حرفيةمتعددةمعانيذاتالكلماتالكث!هـمنأنالأسفاركتبفيالواردةالألفاظبعضشرح

بمعناهاالكلماتنأخذأننابببيكونفإنماالوحيمعالعقلتعارضهـاذا..ورمزيةومجازية

صفاتمسألتيعلىالتركزمع،آنذاكالإسلاميةالفلسفةأجواءالكتابفيوتنعك!.الحرفي

ا.المترجما.العالموقدمالله

(1)ول+أ!هأول4ح،ثهس!،ا+ل!لاأس!4هآمحثاأ)!س!حس!س!*،4."ه5،و.
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إلىإضافةأرضية)أربعةعناصرخمسةعلالكونلبنيةتصورهميمونابنأقام

الأولالجزءفيعرضهماوهولأرسطو،المركزمتحدةالكراتونظام(السماويالأثير

.الإنسانووحدةالكونوحدةبينقارنحين"،"الدليلمنول**صأالفصلفي

عرضحيث،وحدوثهالعالمقدممسألةميمونابنأثارهاالتيالقضاياومن

الأفلاطونيوالمفهوم،عدممنالعالمخلقاللهبأنالإنجيليالمعتقد:نظرياتثلاث

ميمونابنودافع.الكونلأزليةالأرسطيوالتصورقبلتا،موجودةمادةمنللخلق

75ثلا4حاأكاس!عحاوله*س!اولأطا5عدممنالموسويالخلقوهولآراءاهذهأولعن

"."الدليلمن!*الفصلفيالثانيالجزءفيعرضهالذي

كيفيةشرحفيالمتمئلهدفهكتابهمنالأخيرةالفصولفيميمونابنيكرر

نأيستطيعبحيثعقلهتمامخلالمنالقصوىالسعادةحالةعلإلإنسانحصول

مصمماعندئدسيكونفإنه،المعرفةهذهيكتسبإنإوما.المقدسالدينيفيملتايتأمل

إلىالطريقسلوكثمومن،والاستقامة،الإلهيوالحكم،الحبرقةعنالبحثعل

)1(."الرسالةهذهفيعديدمراتهذاشرحنالقد.الله

إلى"الحائرين"دليلكتاببزجمةالحريزيويهوذاطتونبنصموئيلمنكلقام

دوزاالتاليةالثلاثةالقرونخلال"إالدليلأدىوقد.قصيرةبفزةتأليفهبعدالعبرية

فيأفكارهعنبقوةميمونابنأتباعودافع،اليهوديةالفلسفيةالمناقشاتفيمحورئا

صرحتوكما.وتحريمهاكتبهبحظرطالبوبعضهم،قدرهمنيحطونالذينمواجهة

نأيمكنلاالناسقلوب"إن:عنهدفاعهمفيميمونلابنالمؤيدينمنمجموعة

فىروخالديهملأنطويلةلفترةلهاالمكرسةوالكتبالفلسفةعنبعيذاتتحول

ينذرونولسوف،وكتبهميمونلابنتكريماالكفاحيعتزمونإنهم..أجسادهم

)2(."حياتهمفينفسآخرحتىالمقدسةلآرائهوأرواحهم،وذرياتهم،أموالهم

(1)أ؟أ،.4.".79؟

(2)لم+ثاه03+،069105
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لهوكانالميلاديع!ثرالثالثالقرنفياللاتينيةإلى"الحائرينادليلكتابئرجم

متطورةكانتالتي3حأ،ثه!اه"!أالأسكولاستيةبالفلسفةيسمىماعلملموستأثير

مؤثزاأ"الدليلكتابوظل.الإكوينيتوماسأعمالفيمثبتهوكما،الوقتذلكفي

،ميمونابنوافقالذيم(-11637)632سبينوزاعصرحتىالغربيةأوروبافي

بالعقل،تحقيقهيمكنالتامالعالميالسلامبأنفكرتهعلى،بقسوةلهنقدهمنبالرغم

المسيحي.العصرظهورحتميةفيسبينوزااعتقدولهذا

طبيةأعمالعشرةعنيقللاماوهناك،الطبفيبكثافةميمونابنكتبأيضا،

لجالينوسمدينبأنهوأقر.اليهودية-العربيةباللغةمؤلفةوكلهافعلآ،موجودةله

إلىالطبيةمؤلفاتهمنعددفيأشارفإنهذلكومع.الوسطىالقرونأطباءولكل

.والإلهياتالفلسفةفيلجهلهنقذاإليهوجهكما،جالينوسأعمالفيأخطاء

شرح-جالينوسكتبمختمرات:هيعنهاالمعلنالطبيةميمونابنأعمال

الصحةتدبير-الربوفيمقالة-البواسيرفيمقالة-الطبيةالأمثال-أبقراطفصول

الأداءتحسينفيعنوانبدونقصيرةمقالة-وعلاماتهاالأعراضأسبابفيمقالة-

القتالة.الأدويةمنوالتحرزالسموم-العقاقيرأسماءشرح-الجنسي

،لأبقراطمنسوبةلعلاجاتموجراوصقا004"أبقراطفصول"شرحيضم

والوقت،طويلالبحثوفن،قصيرة"الحياةهو:بعيدحدإلىالأشهرالأولوالفصل

الطب،مهنةعلىميمونابنطبقهوقد)1(،"صعبوالحكم،خطيرةوالخبرةمحدود،

إتقاخها.يجبالتيالمعقدةموضوعاتهامنالهائلوالعدد،التدريبفيالطويلةبسنواتها

عبارةا005يشملللأطباءمرجعيكعملميمونابنصفمها"الطبيةالأمثالالم

علأيضاالكتابيحتوي)2(،"كتبهإكلفيالوارد"جالينوسكلمات"مناختارها

يتناولط.نفسهميمونلابنغزضيةتعليقاتجانبإلى،عربيةطبيةكتبستةمنمواد

())7!"أ،+043.".044

)2(أ؟).4،.444.0
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فيهابما،والعمليةالنظريةالطبيةالممارسةجوانبمنجانبكل"إالأمثالكتاب

إن9(0الجماعأالجنسيةبالعلاقاتالقواعدهذهأحدويعنى.للصحةالعامةالقواعد

هناكتكونأنبشرط،الصحةعلىالحفاظمتطلباتأحدهيالجماععلىالمداومة

ذلكعنينشألابحيث،الجنسيةالمباشرةفتراتبينافالإسلعدمملائمةاأفزات

الشخصعلويجب.قبلذيمنوزئاأخفأنهالمرءيشعرولا،ملحوظضعف

جذا،بارذاولاتمافا،المعدةخاويولابالغذاء،متخمايكونألاالجماعوقتفي

)1(.جذا!دافتاولا

بعضها،وعجيبةغريبةوصفاتعلى"معينة"لعلاجاتالمخصصالفصليحتوي

وتركيامصرمثلبلادفيالشعبيالطببهايعالجالتيالأدويةمخزونمنجزءاكان

مخ9أنميمونابنبهاأوصىالتيالشعبيةالعلاجاتمن.الحديئةالعصوربدايةحتى

")2(.الصرعضدفعالآيكون،ولثرب،الخلفيونقع،جقفإذاالجمل

أغليتإذا.+.المثانةحصواتيفتتالفأر!براز:الغرائبلهذهأخرىوأمثلة

الألميزول(اموجوعةأذنفيالناتجالزيتيقطرعندمافإنه،زيتفيالروثخنفساء

المتضخمالطحاليقلصفإنهأكسيميلمعوشيربماشيةظلفأحرقإذا...فوزا

ويقاوم،سليمةرؤيةيضمنوحثيحمارعينيإلىالتحديق...الجماعفيالرغبةويحفز

)3(."العينينإدماع

المسيحيوالغربالإسلاميالعالمفيشاثغاطبتانضا""الأمثالأصبحتلقد

أوروبافياستخدامهاواستمر،واللاتينيةالعبريةمنكلإلىوترجمتالسواء،على

.الميلاديعشرالسادسالقرنفيالغربية

)1(أ+ه+أ،ول4ح،5ح"+أ؟!هيول.3،+3.)42.021.07

)2(أ؟ا.4،لم!.052،10")61!ا).9.114

(؟)أ؟ا.4،."9.114.11.611
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أعزاهالذيالمرضهذامنيعانيكانشابمسلملنبيل"البواسير"مقالةوكتبت

إجراءبعدمميمونابنونصح)8(.الجسمفيالسوداءزيادةإلىعادةميمونابق

.كعلاجوالفضدالدافئةبالحماماتوأوصىجراحة

الربوأزماتوأعزى،شابمسلمآخرلنبيلالربوافي"مقالةميمونابنوكتب

.المعدةمنكالدخانيتصاعدبخارإلىبالإضافة،المخمن؟-+ده،كاساالنزلةإفرازاتإلى

المناسب،الغذاءيشملالأزماتهذهمعللتعاملبهيوصيالذيالعلاجونظام

الاتصالوتحاشي،المعيشةوظروف،والنوم،والتمارين،والاستحمام،والتدليك

"مهنةإنالمقالةهذهفيميمونابنيقولعموفا،الطببممارسةيتعلقوفيما.الجنسي

منكثيزاأكثربالخبرةتعرفالتيوالأشياء،والمنطقالخبرةمنكلعلتعتمد"الطب

)1(.المنطقطريقعنتعرفالتيتلك

الأكبرالابن)"(،الأفضلللأميرميمونابنكتبها"الصحة"تدبيروفقالة

هبوطونوبات،والإمساك،الهضمسوءمنلهشكىالذي،الدينلصلاح

.والاكتئابالضغط

علىالأفضلأمراضتناولالذقيهوالمقالةلهذهالأربعةالفصولمنوحيدفصل

العامة،والعقليةالبدنيةصحتهعلىأيضاتؤثرمشكلاتهأنبماولكن،الخصوصوجه

وكان.الحالةهذهعلىأيضاتنطبقالأخرىالفصولفيالموصوفةاالريجيمأالحفيةفإن

إضافيةنصيحةمعالربو،مقالةفيبهالموصىلذلكمماثلأالأغلبفيالمقترح""الريجيم

التماشاالمساء،فيالسازةوالمحادثاتالموسيقىلهااقترحالتي،الأفضلاكتئابلمعالجة

زعمالتيوالسوداء،والصف!اءوالبلغمالدماأ،5+دادا35الأربعةالأخلاطأحدهيالسوداء)*(

(.الم!!جمأ.ومزاجهالمرءصحةتحددأنهاالقدماء

ا.المزجما."الأفضليةبالمتهالة"المقالةهذهسميتلهذا!(خى)
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الريجيماأالحميةكانت.عميقنومإلىيخلدأنيستطيعبحيث،والراحةللاسترخاء

واللاتينية،العبريةإلىالعربيةمنوترجمت،والمسيحيينواليهودالمسلمينلدىمعروفة

الميلاديين.ع!ثروالسادسعشرالخامسالقرنينفيمراتعدةاللاتينيةالترجمةوطبعت

كانالذيلأفضلاللأمير)"(وعلاماتها"لأمراضاأسباب"مقالةكتبتأيضا،

التيوالنصيحة.القلبوحالةالبواسيرإلىبالإضافةنفسها،الأمراضمنيقاسي

للقلبعلاجإضافةمعإ،"الحميةفيكتبهلماامتدادهيحينئل!ميمونابنلهقدمها

نأالأميرعلىأيضااقترحالبواسير.لحالةوكماداتساخنحمامباستخداموالتوصية

طعامتناولقبلالمساءأولفيإما،اليومفيواحدةمرةإلىالجنسيةعلاقاتهيقلل

ولقد.الغذائيةوجبتههضمقديكونأنبعدالليلمنمتأخروقتفيأوالعشاء،

"بالحمية!منهاجزءوألحق،واللاتينيةالع!هـيةإلىالعربيةمنالمقالةهذهترجمت

القرنوأوائلع!ئرالخامسالقرنفيالغربيةأوروبافيمراتعدةوطبعت(الريجيم1

الميلاديين.عشرالسادس

كانتفقدالجن!يالأداءتحسينعندعنوانبلاكتبتالتيالقصيرةالمقالةأما

التيالجنسيةقدرتهلزيادةنصيحةلهيقدمأنميمونابنسألالمقامرفغآخرلمسلم

قاسية،حميةيريدلابأنهميمونابنالرجلأخبر.العامةالصحيةحالتهمعتدهورت

شاتاتنساءحريمهلأنالجنصي،نشاطهفياعتدالأأكثريكونبأنمطالبتهيريدولا

أمورعلىنصيحتهفيميمونابناقتمر،ذلكعلوبناء.رغبتهنإشباعإلىيحتجن

أيضاوصف.جنسيةشراكةواختيار،والدهانات،والتدليك،العقليوالموقفالغذاء،

بينمنيحتوي،والرغبةوالمنيئللانتصابنافغا...الجنسيةللشهوةمثيراعلاتجا

ثعلب.خصيةعلىمكوناته

حثهأ(!س!؟+65أ1ح،الا،53ح0،3إلىالمؤلفوقسجمهبالعريةالمقالةعنوانأصلهوهذا)*(

(.المزجمأ5،3+لأ5،+ه
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أسمائهامع،صيدلانيةمادة504تضمقائمةعنعبارةالعقاقير"أسماءشرح9و

باستخدام،والقاشتالية،والفارسية،والسريانية،والإغريقية،العربيةبا!شات.

عربية.مصادرخمسةمنمستقاة!لومات

بتكليففكانت"القاتلةالأدويةمنوالتحرز"السمومعنميمونابنمقالةأما

فإن،ولول114س!أه3الترياقاتعنوبعيذا)!ى(.الدينصلاحمرزيرالفاضلالقاضيمن

حيث،سامثعبانعضةحالةفيمستخدمةتزاللاميمونابنوجههاالتيالنصيحة

حالةفيبينما،الخارجإلىالسملامتصاصجرحويشرء!،الجرحأعلضاغطيطبق

"عجينةالترياقاتبينمنواشتهر.التقيؤيستحثأنينبغيالطعامسموم

(1)

ميثريداتسالملكبتحض!هـهاقامالتي3!دا،حس!اس!دلأآهأعط،اولحأ!34"ميئريداتس

.السمومضدمناعتهلتحفظ.(.مق-01263)حوالي،بونطسأملكالسادس

سائدةظلت،أخرىعلاجيةولأغراضللوقايةأيضااستخدمتالتي،العجينةوهذه

.الميلاديعشرالثامنالقرنفيحتىأوروبافي

بعنوانمقالةهي،الشكبعضمع،ميمونابنإلىينسبماغالئاالذيالعمل

."للأشرافمجزبةحقيقيةونصائح،للنبلاءتذكرةحط+:أول!حول3حح3،حالمكتوم"السز

صلاحعمابنكانوربماسوريا،فيحماةملك،أيوببنالمظقرإلىمهداةمقالةوهذه

منمعيئانوغابأنيعترفالمقالةهذهمؤلفأن"دافيسونأ."هربرتذكر.الدين

الحارالمزاجذووالرجالوهم،الجنسيالاتصالمنيستفيدونالذينهمالبشرذكور

بشراهة،ويشربونويأكلونالشعر،كثيفةبأجساديتميزونالذين،الغضوبالرطب

)2(."فكريةاهتماماتبدونخاملةحياةويعيشون

الإنجليهزيالمقابللهاالمؤلفواستخدم"،الفاضليةالمقالة9باسمالمقالةهذهعرفتولذلك)!(

.،جملمترا01ء"+اا،ء13كهس!+ههأه47305+،ء؟اأ!!اولأ4حأه5

())أول.4،.946.0

)2(أ؟أ+.4.؟46.0
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وأماكنمصرفياليهودمعالمكثفةمراسلاتهميمونلابنالمنؤعةالكتاباتتشمل

وهيا!!محأ،ث!ءع59كاك!ول"الفتاوي"أو!الشرعية"الردودكتابهبينهاومن،أخرى

علماءإلىخطابهويعذ.بالقانونيتعلقفيمااستفساراتمنإليهأرسلماعلىأجوبة

وهو،خاصةبصفةالمهمةأجوبتهأحدم5911أو4911عامفيالمؤرخمونبلييه

مشكوكومرجعيته،العربيةاللغةيعرفونلاالذينلأولئكبالعبريةمكتوبتعميم

علىردأالخطابكان.ميمونابنمؤلفاتمنأنهترجحآراءيعكسولكنهفيها،

لأنهم،ول3لأءهاه!أ"التنجيمإبخصوصمونبلييهفييهودعلماءمنمجموعةاستفسار

السماويةالأجرامبهيئةمسبفالمحددماإنسالبمستقبلبأنللاعتقادمعارضينكانوا

لقد.دينيةشعائرأوصلواتيقيملأنمعنىهناكفليسثمومن،مولدهساعة

نأسادتيياإاعلموا:التنجيملرأيالقاطعالرفضهيإجابتهلأنميمونابنطمأنهم

ماشيئاأنوبالتحديد-أتباعهيعتنقهالذيبالتنجيمالمتعلقةالأمورهذهمنكلأ

طريقإلىتسحبهسوفتحتهاولدالتيالنجميةالحشودوأن،واحدةبطريقةسيحدث

)1(.غباء"إنه،الإطلاقعلىعلميةغيرالتأكيداتهذهكل-آخر

الإغريقبفلاسفةميمونابنإعجابعنالعديدةميمونابنرساثلكشفت

،وأفلاطونأرسطو،وخاصة،الوسطىالقرونفيالإسلاميينوالفلاسفةالقدماء

الأرضي،العالمعنالأرسطيةبالفيزياءقبللقد.باجةوابنسينا،وابن،والفارابي

المسألةوكانت.البشريالفهمعلىعصئافكرهيكونقدالذيالسماويالعالموليس

الأرسطيالفلكيالنموذجبينالواضحالتناقضهيلهبالنسبةكثيزاالأصعب

المركز،خارجةوالأفلاك،لبطليموسالتدويرفلكونظريةالمركزمتحدةللكرات

(1)علاس!43حا!؟أول،05؟11184().
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منإلاالخاصبتفكيرهيقبللمفهو)"(؟المسيرومعدلات(،)الناقلةالحاملةوالأفلاك

المسائل.هذهلحلالإسلاميينوالفلاسفةالفلكيينمحاولات

العصور،كلفيالفيزيائيينأعظممنواحذاميمونابنالعربيةالمصادرتعتبر

فقد.نفسهالوقتفيوالعقلالجسدمنكلأمراضمعالجةفيمهارتهبسببوخاصة

أجلمنوقوئاصحيخاجسمه"يجعللأنيحتاجإنسانكلأن"التوراةمثناة9فيذكر

العلومودراسةفهميستحيللأنهنظزا،اللهلمعرفةمؤقلأالعقلانيجوهرهيكونأن

لشفاءجالينوس"طب:مدحهفيالعربيالشعرويقول)1(."المرضأوالجوعأثناء

)2(."والروحالجسدلشفاءفهوميمونابنطبأما،فقطالجسد

الإسلاميالعالمإلىالأندلسمنانتقلالذيالوحيدالعالمميمونابنيكنلم

م0911عامحواليمالقةفيالبيطارابنوالعقاقيرالنباتعالمولدفقد،الشرقي

آسياإلىهناكمنوأبحر،م0021عامحواليالمغربإلىوعبر،أشبيليةفيودرس

عهدفيللعشابينرئي!اعملحيث،القاهرةفييستقرأنقبلوسورياالصغرى

-5421)""الصالحوخلقهوابنهم(1-21238)18الكاملالأيوبيالسلطان

.م4821عامتوفيحيثدمشقإلىرحلحياتهأواخروفيم(.9421

،وجالينوسديوسقوريدسمؤلفاتعلىمبنيالعقاقيرعلمفيالبيطارابنعمل

الذي!"المغنيهمالهمعروفينعملينوأفضل،العربأسلافهماأعمالإلىبالإضافة

خارجةوالأفلاكمها،أكبردائرةمحيطعلىمركزهايدورصغيرةدائرةص!)ءلأحأهحالتدويرفلك)!(

لتياحم!3،64أس!م(لناقلةا)ملةلحاافلاكلأوا،لدائريارلمسااعنالمنحرفةحححص!3،ولأ5!المركز

مفروضةنقطةص!4أ+!داالميرومعدل،الأرضخارجالتدويرأفلاكمراكزعليهاتتحرك

،.المزجمأ.الأساسيةالدائرةلمركزبالشبةللأرضمناظرة

(1)7!هأ،+043.".266

(2)"ها+03ول،.86.10
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الذي""الجامعو،منؤعةأمراضلعلاجالمستخدمةالبسيطةالأدويةيصف

أسلافهوأبحاثالخاصةأبحاثهعلبناءألفبائئا،قائمةفيمرتئاعقازا0041يضم

تصنيف،فييتمثلالبيطارلابنالرئييالإسهاموكان.والعربوالفرسالإغريق

حواليإلىعلاجوأربعمائةثلاثمائةبينماأضافواالذينالإسلاميينالعلماءأبحاث

بين،الشرقفيملموستأث!!""الجامعلكتابهوكان.القدممنذمعروفعلاجألف

فيولكنه،الأرمينيةإلىالعربيةاللغةمنترجملأنه،والمسيحيينالمسلمينمنكل

تقريئا.معروفايكنلمالغرب

سلاطينها،بآخرالمماليكأطاحعندمام،0123عامحتىالأيوبيةلةالدودامت

هزمسنواتثمانوبعد.المضريالجيشعاىليسيطرواجاءواأتراكعبيدوهم

نكراءهزيمةأولوهي،فلسطينفيعظيمةمعركةفيالمغول!"قطز"المملوكيالسلطان

مصريهددونأخرىمرةيعودواولمالأناضولإلىانسحبواالذينالوسطىآسيالبدو

واعتلىقطزالسلطانقتلمصرإلى""بيبرسالمملوكيالجنرالعودةوعند.مباشرة

الدولةتاريخفي(م1-0621276)العصوروأشهرأطولمنواحدةبادئا،العرش

.م1751عامفيالعثمانيونالأتراكبهاأطاححتىدامتالتيالمملوكية

مابلادفيولدالذي(،م-80211288)حواليالنفيسبنالدينعلاءكان

هـالى،بيبرسالسلطانعهدفيالبلاططبيبهو،د!شقفيالطبودرسالنهروراء

.بالقاهرةالمسروريةالمذرسةفي()القانونالفقهفيأيضاحاضر،كطبيبعملهجانب

)1(،"الثانيسينا"بابنيلقبونهالمسلمينجعلتالتي،كطبيبالنفيسابنوأهمية

تكناالطبيةمؤلفاتهمنالعديدلأن،الغربيينالمؤرخينعندتمافامعروفةتكنلم

يقعالذي"الطبمهنةفيالشاملداكتابوكانتمافا.الحديثةأحصوراحتىمعروفة

حتىمفقوذايعد،عمرهمنالثلاثينفيوهوتأليفهمنوانتهىأجزاء،ثمانيةفي

(1)لا3،،ما)ثه+!أح3حأ+س!حس!كلهـ.ول)1الاظا!13ع314لا4لأ.05)059
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ثلاثةاكتشفتثم،كمبردججامعةمكتبةفيأجزائهأحدعلىعثرعندمام5291عام

-4312بتاريخأحدهاستانفورد،لجامعةالطبيةالمكتبةفيتباغاالعملهذامنأجزاء

الجراحيةبالتقنياتالأجزاءهذهفيالمهمةالأجزاءأحدويعني.م4421

معينة،لعملياتأمثلةمع،دقيقبتفصيلووصفها،النفيسابناستخدمهاالتي

الأطباءبينوالعلاقات،الجراحينبواجباتتتعلقمناقشاتإلىبالإضافة

والمرضى.والممرضات

يأ،الصغرىالدمويةبالدورةيسمىلمااكتثمافهمنالنفيسابنشهرةونشأت

عندمام،4291عامحتىمعروفةهذااكتشافهحقيقةتكنولم.والرئتينالقلببين

القانونت!ثريح"شرحمخطوطةالتطاويالدينمحيالدكتورالممريالطبيباكتشف

.الصغرىالدمويةالدورةأولأمقدمتهافيالنفيسابنشرحالتيسينالمالابن

البطينداخلإلىيمرأنإلىالقلبمنالأيمنالبطينفيتنقيتهبعدالدم"يحتاج

القلبمادةلأن،البطينينبينممريوجدلاولكن،الحيويةوحادفيهتولدالذيالأيسر

لانسيابيسمحمرئيغيرممزولا،البعضيعتقدكمامرئيممربهايوجدولاجامدة

،الإغلاقمحكمةالقلبمسام،ذلكمنالعكسوعل.جالينوساعتتعدكماالدم

بعدالدمهذايمرأنالضروريومن،غليظةالحاجز،الحجابأعندهناكومادته

يتمحتىبالهواءويمتزجهناكلينتشرالرئتينداخلإلىيالرئوالشريانخلال!تنقيته

منالأيسرالبطينإلىليصلالرئويةالأوردةطريقعنيمرعندئد.منهقطرةآخرتنقية

منيتبقىماويستخدم.الحيويةالروحلتوليدملائماويصبحبالهواءجه!بعدالقلب

بينإدراكهايمكنممراتوجودفيالسببهوهذا.الدمتغذيةفينقاءالأقلالدم

11(.("الرئويةوالأوردةالشرايين)أياا!دمويةالأوعيةاأمنالنوعينهذين

(1)3،لأ،مء5أحء+ح4+!أح7أ)أأا،ي!هولألاألأ+514،.0"2)-؟ا،0
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الدمويةالدورةأولأعرفواقدالأوروبيونالأطباءيكونأنالمحتملمن

وللا)اء!5بيفونومنالباجو"أندريا9ترجمهالذيالنفيسابنعملخلالمنالصغرى

م(،-1553ا015)حواليسرفيتوسميخائيلوكانم(.5152)تاالإيطالية1

فيحرفابالإعداماكاسه7ولأ""كالفنعليهحكمالذي،الأراجونيواللاهوتيالطبيب

عنيكتبأوروبيأولا،المقدسالثالوثألسزالمعارضةالدينيةآرائهبسببجنيف

-1)578"هارفي"وليمالإنجليزيالطبيبأعلنوأخيزا،.الصغرىالدمويةالدورة

تشريحية"دراسةكتابهفيم1628سنةالدمويةللدورةالتعريفيةالنظريةم(1657

لبدايةعلامةعامةبصورةالعملهذاوكان"،الحيواناتفيوالدمالقلبحركةعن

الحديث.الطب

كجراحاشتهرالذيم(-1288ا012)الف!ابنتلميذهالنفيسابنخلف

".الجراحةصناعةفيالإصلاح"عمدةرسالتهشهرةأعمالهوأكثرطبي،وكاتب

الدمويةالشعيراتاكت!ث!فمنأولأنه(التشكيك)رغمالقفابنإلىوينسب

الدموية.الدورةفيودورها

من"مالبيجيمارسيللو"فهوالاكتشافهذاإلىتوصلأوروبيعالمأولأما

)ميكروسكوئا(مجهزام1661عامفياستخدمالذي(م-4916)1628بولونيا

الشرايينبينالدمويةالدورةفيدورهاوشرحالدمويةالشعيراتعنللكشف

:أن،للقلبالتشريحيوصفهفي،القفابنذكروقد.والأوردة

الوريدمنوالمتفرع،الأيمنالجانبعلىمنهااثنان،مخارجأربعةبه"القلب

أخرف،فتحاتأيمنالأسمك،الدمويالوعاءهذافتحةوفي.الدميحملالأجوف

الشرياني،بالوريدموصلوالثافي.الداخلعلىالخارجمنمغلقةصماماتثلاثةيوجد

قدأحذاأدنعلميإلىيصللم،الآنخى،إنني.الرئتينمنطريقهعنالتغذيةوتأقي

)1(."الإطلاقعلىوصفه

(1)8لا4ءأهلأ؟اأ،مآلا.").77
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هما:المملوكيةالقاهرةمنترغاالميلاديعشرالرابعالقرنأطباءمنإئنانهناك

رائذاعملأالأكفانيصنف)5(.الساهيليإبراهيمبنوصدقةالأكفانيالدينشمس

فيأعمالآالثانيوصنف"،الطبيبغيبةفياللبيب!غنيةبعنوانالأوليةالإسعافاتعن

المملوكية.القاهرةفيأنشئتطبيةمؤسسةعنآخرهاكانالعيونطب

المملوكية،الفزةخلالالفلكلعلممركزينودمشقالقاهرةمنكلاستمرت

والمدارسالمساجدفييعملون،مؤقتين9عادةالروادالمملوكيونالفلكيونوكان

اليومينإلىلإضافةبا،اليوميةالخمسللصلواتفلكاالمحددةالمواقيتلحساب

(.بالبرهانهذاثبوتعدم)برغمونهايتهالمعظمرمضانشهرلبدايةالمحتملين

لفلكالخمسةالمجالاتكلفيرسائلعلىالمتبقيةالمملوكيةالمخطوطاتوتشتمل

والكواكب؟والقمرالشمسلحركةالهندسيةالنماذج:وهي،الوسطىالعصور

جداولأوإ،)أزياجلعملالسماويةالأجرامبمواقعلتنبؤالرياضياتيةوالنظريات

الفلكية،الآلاتوعلم؟الكرويةالمثلثاتحسابباستخدامالفلكيوالتوقيت؟فلكية

الفلكيوكان،المركبةوالآلات؟السماويةوالكرةالربعوذاتالاسطرلابوخاصة

ودمشقالقاهرةفيالمجالاتتلكفيعملواالذينأولئكبينمنالشاطرابن

ابننظريةأ"كوبرنيكوساستخدموقد.الميلاديعشرالرابعالقرنفيالمملوكيتين

.أخرىنماذجإلىبالإضافةجزئتا،الكوكبيةالحركةعنالرياضياتيةالشاطر

اسمعلىإلانعثرولم4!4،3،،لة+كاأولأ؟!53)4أ؟4،3-ااأهكذاالاسمهذاالمؤلفأورد()به

الكحلية"العمدةكتابصاحبأ؟44؟3-اولاأالشافليإبراهيمبنصدقةالمصريالكحال

منالئانيالنصفخلالمصرفيالعيونأطباءألمعمنوهوأ،البصريةالأعراضفي()النورية

المترجم،.أ.الميلاديعثرالرابعالقرن
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العاشرالفصل

بارعشمي!اني!يضأجهزة

واحذا(م0131حوالي-4801)حواليالخياميإبراهيمبنعمرالفتحأبويعد

كان،اسمهمنيتضحكماوهو،.الإسلاميةالرياضياتتاريخفيالشخصياتألمعمن

الغربفياشتهرولهذا."الخيامصانع9الأخيراسمهيعنيالذيالخياميإبراهيمابن

أ.الخيامإصانع،الخيامعمرباسممعروقاوأصبح،رياضياتيمنهأكثركشاعر

إلىأنسبةالسلجوقيونالاتراكهزمأنبعدمباشرةنيسابور"9فيالخياميولد

إلىووصلوا،العباشةالإمبراطوريةمعظم(التركيةالسلجوقيةالأسرةمؤسسسلجوق

الذيبهمنيارالفيلسوفمعلميهأحدكان.م5501سنةبغدادباحتلالهمالسلطةأوج

ابنمؤلفاتأيضاالخياميدرس،نفسههوشهادتهإلىواستناذاسينا.لابنتلميذاكان

بالإضافة،آخرينمث!هورينوعلماءسينا،وابن،والفارابي،والبوزجاني،والخازن،الهيثم

وبطليموس.،وأبولونيوس،وإقيدس،وأرشميدس،أرسطوأعمالإلى

بالغةيبدوماعلىكانتمسيرتهفيمبكزاالخياميفيهاعاشالتيالظروفلكن

أشاركما،والبحثللدراسةضئيلأوقتاإلايجدلمأنهلدرجةالاستقرار،وعدمالقلق

نف!يأنذرأنعلقادزاأكنالمالجبرأ:مسائلابضاح9كتابهبدايةفينفسههو

الذيالزمنتقلباتفيالعقاتبسبب،عليهالمستمروللتركيزالجبرهذالتعلم

تكتنفهاالعددصغيرةمجموعةإلااللهم،العلمأهلكلمنخرمنالأننا.،أعاقني

1(.0001)عديدةمصاعب

(1)53لا5ح"ك!ح7أحا"3!،526.0،7.107.
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نأعلىقادزا،حياتهمنالصعبةالمبكرةالفزةهذهأثناء،الخيامكان،ذلكوبرغم

وهي"،الحسابفي"مسائلبعنوانمقالةإحداهما:الرياضياتفيمقالتينيكتب

الموشقى.نظريةفيقصيرةرسالةوالأخرى،الآنمفقودة

رئيسرعايةتحتألفحيث،م0701عامحواليسمرقندفيالخيامياستقر

يخططكانالتيالجبى!مسائلإإيضاحعنالرائجةرسالتهطاهرأأبو9العلياالمحكمة

.مدةمنذلها

الملك،نظامووزيرهملكشاةالدينجلالالسلجوقيالسلطاندعوةعلىوبناء

المرصدومديرالبلاطمنخمم7401عامفيغينحيث،أصفهانإلىالخياميدعي

وأدارالجبر،فيلمقالتهملحفاخلالهاأكمل،سنواتثمانيلمدةأصفهانفيوظل.الملكي

تسمىوجداولفلكيةكتبتجميععلىاشملالذيالتقويمإصلاحبرنامجأيضا

!.ملكشاةإفدج

،م1811عامالعرشإلىالوصولفيلملكشاة،الثالثالابن"سانجار!،نجح

منالخياميوانتقل،خورستانفيمروأةإلىالسلجوقيةالسلطنةعاصمةونقل

الإسلامي.للعلممركراأصبحالذيالسلطانببلاطوالتحقمرو،إلىأصفهان

والفلسفةالرياضياتفيالرسائلمنعددأمروفيإقامتهأثناءالخياموصتف

ويقولأ.أالخازنيومريدهتابعهمعبالتعاونالأخيرةالأعمالوتمتوالجكانيكا،

هـ605عامفي"بلخ9فيالخياميقابلأنه!السمرقنديالعروضيقيمعاصره

م(.ا-1113)112

هجرية526سنةنيسابورأ9موطنهفيتوفىالخياميأنالسمرقنديوأضاف

.عمرهمنتقريتاوالثمانينالثالثةفيكانعندمام(1311)
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البحثذروةللخياميالجبر"مسائلإيضاح"كتاباعئبر،عديدةلسنوات

بحثتجاوزالطويصيالدينلشريفعملظهرأنإلى،المجالهذافيالإسلامي

أنهإلىكتابهبدايةفيأشارلقد.التكعيبيةالمعادلاتليشملالخوارزميوأعمالالخيامي

جزءفيالمطلوبةالرياضياتيةالمفاهيمأحدإنأالرياضياتعلمفيجديذاأساشايضع

المجاهيللتعييناخزعالذيالجبرمبحثهوالرياضياتبعلمالمعروفالفلسفة

الذينمعظمعلىحلهايستحيلمعينةحالاتعلىيحتويوهو.والهندسيةالعددية

بخصوصنضأيمنهمإلينايصلفلمالقدماء،إلىبالنسبةأما.فحصوها

")1(.الحالاتهذ

لحلوالهندسيةالحسابيةالطرقمنكلأهذهالجبرمقالةفيالخيامياستخدم

وهي،التكعيبيةالمعادلاتلحلجذابةمخروطيةبأشكالواستعان،التربيعيةالمعادلات

هذافيالخياميذكروكما.الهيثمابنبعدهومن،أرشميدسأولآبهاأخذالتيالطريقة

ولا.سدىيضيعفكرهفإنمجاهيللمعرفةخدعةالجبىأنيعتقدءأمريأأي!االصدد:

حقائقفالجبرياتالمظهر،فيمختلفانوالهندسةالجبرأنمنيقالبماالاهتمامينبغي

،)2(.بالبرهانمثبتةهندسية

يشيرحيث،الحسابعنالمفقودعملهإلىالجبرعنهذهمقالتهفيالخيامييشير

الأعلىوالقوى،والسادسة،والخامسة،الرابعةالقوةلإيجادالهنديةالطرقأسماهماإلى

الحدين.لذات

الحلولإلىتؤديأخهاوبيانالطرقتلكصحةلإثباتكتائاكتتلقد9

وتكعيب،المكعبوتربيع،المربعمربعايجادأيبمثلها،وألحقتها،المطلوبة

جبريةالبراهينوتلك،ذلكفعلأنلأحديسبقولمأكثر،وربما،المكعب

العناصر،")3(.9كابمنجزءعلىبنيةفقط

(1)"3!"س!4ول،4؟!"ء7لام!س!4ول"01105

(2!كا،!ءلأه".263.

(7)3هلا5ح"ح؟7أء،"!3!،لأ0).253.0،7.
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المعروفةالحدينذاتلمعاملاتالمثلثيةالسلسلةإلىيبدوماعلىالخيامييشير

عشر،الحاديالقرنفي"إالكرجيعرضهاالتيأ،باسكالبمثلث9عموقا

الثالثالقرنفي"هوييانج9الصينيوالرياضياتيعشر،الثانيالقرنفي!"والسموأل

بليزوأخيزاعشر،السادسالقرنفيتارتاجلياأنيقولو9و،أبيانوس)بطرسوعشر،

.م1655عامفي!باسكال

مصادراتصعوبات"شرحبعنوانللخياميمهمةرياضياتيةرسالةأيضاهناك

ثلاثةإلىتنقسموهي.م7701عامنهايةقربأكملهاأ،إقليدسعملفيمعينة

النسبةلمفهومييعرضوالثاني،المتوازيةالخطوطبنظريةيعنيالأول:أجزاء

المركبة.للنسبمخصصوالثالث،والتناسب

فيإليهاالإشاراتمنفقطمعروفةفهيالتقويملإصلاحالخياميخطةأما

التقويم9باسمالمعروفالنظامأهدىوقد.الطوسيالدينلنصيرالفلكيةالجداول

العصرإبانمستخدفاوكانم9701عامحواليملك!ثماةالسلطانإلى"الجلالي

الكتبفياستخدامهوظل،الميلاديعشرالثالثالقرنفيانتهىالذيالسلجوقي

بهلويشاهرضابواسطةم2591عامفيرسمئاإدخالهأعيدثم،قرونلعدةالفلكية

الوسطى،آسياجمهورياتوفي،إيرانفيمستخدفايزالوما،إيرانتقويمليكون

بالمنطقة.أخرىبلادفيالكرويةالمناطقإلىلإضافةبا

الاعتداليومفيوينتهي،الربيعيللاعتدالالتاليباليومالجلاليالتقويميبدأ

دورتاكبيسيوميضافعندما،الكبيسةالسنواتعدافيما)"(،التاليالربيعي

وثلاثونثلاثمقدارهادورةكلكبيسةسنواتثمانييوجد.متراكمخطألتصحيح

الربيع،فصلبدايةفيعامكلمنمارس12حوالي7)4+ح*هولأدا؟س!الربيعيالاعتداليقع)4(

منالسماويالاستواءخطالشمسفيهاتعبرلحظةوهيصفزا،الشمىميليكونحيث

ا.المزجمأ.لناإلم!الجنوب

591

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يكونوبهذا33.و812،16،0،24،2،28،،4السنواتفيإضافيبيوم،سنة

الفلكي،التقويمعنيومأ...205بفرقيوفا،24240365السنةطولمتوسط

المقارنة،سبيلوعل.سنةآلافخمسةكلواحديومبواقعخطأنسبةوإجمالي

مرةلأولاستخدمالذيالحديثالجريجوريالتقويمفيالسنةطولمتوسطيبلغ

واحديومبمقدارالخطأليعطييومأ42520365مقدارهمام5821عام

سنة.3333كل

عامالإنجليزيةإلىأولآترجمتالتيرباعياتهإحدىفيتقويمهإلىالخياميويشير

الأشعار:لهذهالفعليالناظمأنهيثبتبمافيزجرالد،إدواردبواسطةم9185

حساباتيعنالناسيقول..!آه

أفضلحسابإلىالسنةاختزلتإنها

:)1().(التقويممنفقطتحسبالطواسف!ن..كلا

البهيمالليلجوففيفنقضيىوأمس..يولدلمغذا

الأجساملوزنالموازيناستخدامعنالميكانيكافيرسالتينأيضأالخياميألف

جسمفيوالفضةالذهبكميتيلتحديد،الحكمةميزانكتابةبعنوانالأولى:بدقة

طريقةوهيالماء،وفيالهواء،فيبوزنهماللمادتينالنوعيالوزنعينوفيهمنهماأ،مكؤن

عن!المستقيماالقسطاسبعنوانالثانيةوالرسالة.مرةلأولأرشميدساستخدمها

لأبيعملفيمتضمنتانالرسالتانهاتان..للتحركقابلةأوزانذيميزاناستخدام

أكاإ،الحكمةميزان"كتاببعنوان،الخياميتابع،الخازنيالرحمنعبدالفتح

الجكانيكا،كتبأهمإمنبأنهاالمعروفةأعمالهأفضلوهو،م1-1121122عام

")2(.الوسطىالعصورفيوالفيزياءوالهيدروستاتيكا

(.الوسيطالمعجم:إأنظرالشهرآخرلياليمنليلة:الطواس)،(
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وهوتقريتا.م131.-ا151السنواتخلالطجمروفيالخازنينشاطفزةكانت

فيكبيرامسئولأكانأنهويبدوربما،خصيئ،بيزنطيأصلمنمسترقصبيالأصلفي

أصبحتعندما(11-1157)18سانجارالسلجوقيالسلطانإمرةتحتالحكومة

وعلمي.أدببلنشاطمركزامرو

يأ،للعدلالعربيةالكلمةبمعنىتأتيالخازنيكتابعنوانفي!!ميزانكلمةإن

وصفهاوالتي،الميزانعلىالمتوازنةالأوزانمعالحالهيكما،موازنةبقوةالتوازن

كتابه:مقدمةفيالخازفي

لوانين(6من-أس!بومشنبطهندييه!لائعسمؤيسميزانمجرد"هذا

العلومأتامأرقى،الأثقالبمراكزيتعلقني-ا:جانبينفي،فيزيائية

عنلئعدهاطبقأنختلفالثقيلةالأشاءأوزانأنمعرفةفهوالرياضياتية،

الأ!ثياءأوزانأنمعرفة2-و؟القتانميزانعملأساس-ارتكازنقطة

أصاس-الموزونالثيءفيهايغمرالتيالمواقعلكثافةطبقأتختلفالثقيلة

.(أ)1الحكمةميزانعمل

الوسطى،القرونوهيدروستاتيكالميكانيكاموسوعةالحكمة!ميزانكتاب9و

ثابتحتىوأرشميدسأقليدسمنبدايةسابقينعلماءلمؤلفاتشروحعلىتشتمل

نظرياتتثمملالموسوعةهذهتغطيهاالتيوالموضوعات.والخياميوالبيرونيقرةبن

مادةلخمسينالنوعيةالأوزانوقياسات(،)الجاذبيةالثقلمركزومفهومالروافع

،أخرىوموازينالقبانيميزانلياتوتم،السبائكمكوناتوتعيين؟صلبةأوسائلة

باستخدامالزمنوقياس؟أرشميدسإلىيعزىوآخرالخياميإلىمنسوبأحدها

5"س!اح.لأ!43مائيةساعة

(1)ي!41!3!ا،.)7،07.".034
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إالميزانباسمتعرفوالتي،الخازنيوصفهاالتيالمائيةالساعاتأنواعأحد

يتدلىبينما،قصيرةذراعطرفعندالمائيةالدفعساعةفيهتعلققبانميزانلهااالجامع

الوزنينفيالتحكميتمصغيرةوالآخركبيرأحدها،مدرجةطويلةذراعمنوزنان

النهار،ساعةالكبيرالوزنموضعيعطيحيث،التوازنعلىللمحافظةالماءتدفقأثناء

،القياسمعاييرأيضأالموسوعةتؤسس.الدقائقالصغيرالوزنموضعويعطي

دا!.15!(،ولالبارعةالذاتيةالميكانيكيةالحركةوتصف،الشعريةالخاصةتأثيروتناقش

)الزيجهوالمجالهذافيأعالهأهمولعلمتميرا،فلكتاالخازنيكانأيضآ،

علىيحتويالذيسنجار،للسطانجمعهاالتيالفلكيةالجداولأوإ،السنجاري

وأوقات،الدينيةللعطلاتقوائمإلىبالإضافة،منوعةتقاويمعنمهمةمعلومات

تنجيمية.لكمياتبجداولينتهيثموالأنبياء،،والحكام،الصيام

أجزاء،سبعةمنتتكونوهيإ،الآلاتفيرسالة9الفلكفيأيضأمؤلفاتهمن

الهندلصي.أساسهاوشروحاستخدامهاإرشاداتمعفلكيةلآلةمخصصمنهاكل

فيازدهرآخرإغريقتاعلمتاداكاتقليذا15!لم!ولالحركةذاتيةالآلاتصناعةكانت

الذروةالمجالهذافيالإسلاميالعملوبلغ.القروسطيالإسلامعصرأواخر

0021حوالي)ازدهرالجزريالرزازبنإسماعيلالعزأبيالزمانبديعباختراعات

البيزنطي،وفيلونالإسكندريوهيرونالممري،المهندسأستيبوساتجاهمتبغام(،

العصر((،!معجزةتعني"الزمانإبديعشاكر(.أبنموسىبنياختراعاتجانبإلى

النهرين.بينماأوأالجزيرة)موطنهإلى!الجزري9تشيربينما،بالفعلكذلككانوقد

قامالذي!الهندسيةالحيلمعرفةإكتابهوللجزريالوحيدالمتبقيالكتاب

كتبهاالتيالمقدمةفيوجاء.م7491عامفيونشرهوشرحهبترجمتههيلدونالد

التيلمخترعاتهمملخصوشرحهترجمهالذيموسىبني"حيل9لكتابهيلدونالد
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وآلة)+(،ذاتئاتعملزيتومصابيح،نافوراتتشملاخزاعمائةإلىعددهاوصل

ومخلب،الملوثةالآبارفيللاستعمالكا!3كل!3ءولغازوقناعذاتئا،تعملموسيقية

ويشكل،السوائلاستطراقي(التوزيعبارعةوأوعيةالنهر،مجرىفيللحفرميكانيكي

هيل.لدونالدطبقا،الاخترعاتجملةمنبالمائةث!انيةالأخيرالاختراعهذا

و!فهاتماقلألالاتمماثلة،والتشغيلالتصميمحيثمن،الآلأت"هذه

وألات،أنابيباشخدمتتأيهد.بكلمنهامستنبطةوهيوهيرون،فيلون

منوالعديد؟هواثيةوجوبوصنابير،مخروطيةوصاماتمنلفة،سيفون

موسىبنيتا3بينالرئييالفارقتمائا.()حاذقةبارعةالأدواتهذه

الزائدالتعقدعنالنظربصرف،الإكريقانالمؤلفانو!فهااتيوالآلات

تعملنحروطيةصماماتاستخدمواموسبنيأنهو،موصىبنيلأجهزة

صماماتإلاوهيرونفيلونيذكرلمبينما،،الريانأنظمةأفيبدقةذاتئا

انغلاقها")1(.عدصوئاتحدثمطقطقةبدائية

فيكتبهاالتيالخاصةعباراتهمنمستمدالجزريحياةعنمعروفهوماكل

إمارةحاكمالدينلنصيرخدمتهأثناءالكتابصنفإنهيقولفهو؟عملهمقدمة

الحاكمة،العائلةخدمةفيعافاوعثرينخمسةقضىأنهإلىنئهوقد،الأرتقئةترك!ان

م6012سنةفيهذاكتابهأتمأنهيفيدممام(،1-182اهـ)577181منابتداء

إحدىإليهأهدىأنبعدالكتابهذاتأليفمنهطلبالأميربأنأخبركماتقريتا،

الميكانيكية:الآلات

فنظربصئعه،أمرفيقدكانماشيئالهوقدمتيومذاتحضرتهفيأكنت

وكثففبه،أفكرماوخن.لهملاحظتيدونفيهوفكر،صنعتهماوإلىالي

لنفهالفتيلةيخرجصراج،صنعة:نصهبماالحيلكتابفيالاختراعهذاموسىبنووصف)!ه(

البتة"شيتاالفتيةمنولاالزيتمنتاخذلاالنارأنيظنيراهمنوكل،لنفسهالزيتويصب

(.المزجمأ(79)نموذ!

)1(0905،!ة2!أ-)ول
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لها،نظيرلاتا3صنعت"لقد:قال.أخفيتهقدكنتعماخطأدونالنقاب

ارهقتماتضتعلالذاأعالأ؟القوةخلالمنتتموجعلتها

يجمعكتائاليتؤلفأنلكأتمنىإفي.ب!خلاصوأسأتهلأخلهنفك

موضوعاتمننحتاراتيتضمنأنعلىحدة،علىأنثأتهماكل

(1)

فردية"وصور

منهاكلإ،عينات9أسماهاجهازا،خمسينيصفكتابهبأنقولهالجزريواصل

الأبوابمنكلينقسم:أبواب،مقالاتستةعلىوموزعةمستقلأ،فصلأيشكل

خمسةإلىوالسادسالخامسالبابينمنكلوينقسم،فصولعشرةإلىالأولىالأربعة

ورسومتقريبيةمخططاتمنتتراوحتوضيحتا،رسما173الكتابيتضمن.فصول

منمنمة.زيتيةصورإلىميكانية

وشمسيةثابتةساعاتمرورعلىيستدلومنها،الساعاتبناء!عنالأولالباب

الطبالساعة-القلعةساعة:هيالبابهذافيالعشرالآلات.أوشموعمياهبواسطة

الشمعةساعة-الطاووسساعة-الكأسساعة-الفيلساعة-القاربساعة-

ساعة-للقردالشمعةساعة-للكاتبالشمعةساعة-،بالسيفالمبارزأللمثاتف

.للأبوابالشمعة

الأولالفصلفيجاءماذلكمثال،دقيقلمصيلالساعاتهذهالجزرييصف

الجهازمظهرتصفمقدمةأولها،أقسامعثرةإلىينقسمالذي،القلعةساعةعن

)2(.الممتاز!أرشميدسطريقةاتبعةإنهذلكفيويقول،وتشغيله

فوقيوجد:للقلعةمدخلشكلتأخذالتيللساعةالجزريوصففيجاءوكما

بدايةعندتعلقانورقتانمنهالكلبابآ،عثراثنا،جانبيمستقيمخطفي،الباب

(1)أهأ4.،.0)5.

(2)أ")4.،.710.
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الورقة،أحاديمنهاكلا،إضافتاأبائاعثراثنالهاوموازئاأسفلها،ويوجد.اليوم

عنيبعدإفريزيبرزالثانيةالأبوابفئةتحت.اليومبدايةعندنفسهاللونتأخذوكلها

هلالآهناكإنقائلأال!ثرحويواصلواحد)1(.إصبععرضبمقدارالجدارحافة

يوجدالالئفأسفلالجدارجانبيوعلى،الأبوابأمامالإفريزكنفكولعلىيتحرك

صئج.فيهامعلقزهريةتوجدطائركلوأسفل،جناحيهناشزامثمكاةفييقفطائر

القلعة.مدخلقوسحولمصفوفةالزجاجمنمدؤرة12المشكاتينبينيوجد

أعازفوصئاج،،البوقعلأعازفئنوبؤاقئنلطتالين،نماذجالأسفلفييوجد

الأقساممنبستةمزتنتحديبهادائرةنصفالقلعةمدخلفوقيوجد،.بالصنجئن

كرتانأسفلهاويوجد،وقتأيفيرؤيتهايمكنالتيتلكعشر،الاثنىالبروجية

والقمر.الثمستمثلان

رموزذلكأثناءويظهرالإفريز،طولعلىالقمرهلاليتحركاليومبدايةفي

يطلق.نفسهالوقتفياللونالسفلىالأبوابتغيزبينماالعليا،الأبوابفيالأشخاص

منالصوتإويسمع،الزهريةفيالصنجعلىلتسقطمنقارهمنكرةالطائرينمنكل

حتىساعةكلنهايةفيهذاإيحدثقائلأ:للساعةوصفهالجزرييواصلبعيدأ)2(.

،قصيرةلفزة،والصناجوالبواقانالطبالان،:الموسيقيونأيعزفوعندئد،السادسة

ذلك،غضونفي)3(.أعشرةالثانيةوالساعةالتاسعةالساعةعندأيضاهذايحدث

الكرةتعرضكما،البروجدائرةفيموضعيهماوالقمرللشمسالممثلتانالكرتانتظهر

للقمر.الدوريةالأطوارالقمرية

أ"ا)1(.18."،.4

أ؟أ)2(.18.0،.4

أ؟ا)6(.؟1.0،.4

691

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بناءالماء-خزان:الآتيةبالعناوينالأولللبابالتاليةالأقسامتأتى،المقدمةبعد

وضعمكان-الماءتدفقدورةآلية-أوضاعهافىالآلاتتركيب-الانسيابمنظم

وسائل-والصئاجالطتالئنأيدىإلىالحركةنقلوسائل-الأدواتوتشغيلالجهاز

البروجكراتبناء-البوقفىغازصوت-ذكرهاالسابقالأشياءكلإلىالحركةنقل

والقمر.للشمس

يقولالسياف(.أللمثاقفالشمعةساعةالأولالبابمنالسابعالفصليصف

عنشخصلأيماعملعلميإلىيصللمإنني9الفصللهذامقدمتهفيالجزري

مظهرويصفإ)1(.الساعةهذهالمثلمكتملآأمثالأأبذاأرولمالثممعة،ساعات

فيمغمد،طويلنحاسيشمعةلحاملالدقةبالغةصناعةبأنهاهذهالشمعةساعة

نحاسي:غلاف

رأسهوخلفيةوظهرهالجناحينفتثرصقريجثمالقاعدةمنبالقرب9

الشكلمثلثصناديوجدالفطاءطرتمنوبالقربالفلاف،مواجهةفي

معلقتانساقاهأسود،عندوعليه،إصبعطولبمقدارالغطاهعنيبعد

التاد.علىاليسرىيده.!درهضدئشهرصيفالبمنىوبيدهلأسفل

مسافةوعلىأسفلمنمجوفةتلنسوةطرفهامنبالقربالشمعةعلىيوجد

")2(.الفتيلةمن

الساعاتمرورعلاماتالساعاتبهاتحددالتيالطريقةوصفالجزريويكمل

الليل:أثناء

وعندماآخرجزءمحلهليحلمنهاجزءويحترقالليلهبوطعندالفتيلةتشاء9

حاملقاعدةأرضيةعلىلتسقطمنقارهمنكرةالصقريقذفكاملةساعةتنقضي

يتكرروهكذابعيذا،المحترقبالجزءليطيحبسيفهالفتيلةالعبدويضرب،الشمعة

آ+)!،.4.؟8.تم

أ"ا)2(.؟8.0،.4
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منالليلمنالمنقضيةالساعاتمعرفةويمكن،الصباححتىساعةكلالأمر

.(1")الكراتعدد

تصف.أالشرابلمجالسمناسبةرمزيةوشخوصأوعيةإبناءعنالثانيالباب

لتسليةمصممة،منوعةذاتيةحركةوآلاتبارعةأوعيةالبابهذافيالعشرةالفصول

فييحكمإقدحالجزريوصفهماأول.شرابهمجلساتأثناءالمرحينورفاقهالأمير

،الشرابمنالتاليةالجرعةسيأخذالضيوفأييقررأي)2(،أال!ثرابحفلات

سيكملها.أنهمنمتأكذاويكون

)الفحفر(،الأصفرالنحاسأوالفضةمنمصنوعالقدح،الجزرييصفوكما

منقارهطائريعلوهاقبةلهمنقوشبغطاءومغطى،طويلةقاعدةعلوموضوع

المجتمعين،وسطويضعه،الطعامحجرةإلىالقدحبإحضارالقهرمانيقوم.مفتوح

النقشخلالينساببحيثشبكيةبنقوشالمزخرفالغطاءعلببطءالنبيذيصبثم

تقريئا،الوعاءيمتلئأنإلىبقوةويصيحالطائريدوربذلكقيامهوأثناء،الشبكي

أحدإلىبرأسهمشيزا،الصياحعنويتوقفالطائرويهدأ،الصبعنيتوقفوعندئد

ويعطيهيفرغحتىالقدحمنالضيفيشرب.القدحالقندهاريعطيهالذيالجالسين

يقبلولايصيحالطائرفإنالقدحفيالنبيذمنجزءأيتبقىوإذاالقندهار،إلىثانية

عنالطائريكفولا،تركهمايشربأنالضيفمنويطلب،الكأسالقندهار

يؤكد.الكأسالقندهاريأخذوعندئدتماقا،النبيذمنالكأسيفرغعندماإلاالصياح

هذاحدوثويتكرر.فقطدراهمخمسةتبقىلوحتىيصيحالطائراأنلناالجزري

)3(.!افما!إفراغهدونالقدحمنرشفةمائةأخذتلوحتى

())أ؟أ".86.0.4

(2)117أ.4،"..49

)؟(أ؟).4،.49.0

891

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الأيديلغسلأخرىوأشياءوالأحواضالأباريقبناءقيعنالثالثالباب

التيالأحواضأوالأباريقتصفالبابهذافيالعشرةالفصولمنسبعة.والفصاد"

الفصولتصفبينما،الطعامحفلاتقبلأيديهملغسلوضيوفهالأميريستخدمها

النوعنماذجوأشهر.الدمنزفأوالفصد،لحالاتتستخدمأحواضاالأخرىالثلاثة

يأخذوالحوض.التاسعالفصلفيالجزرييصفهالذي"الطاووس"حوضهولأولا

ضيوفأحدأمامهيقفعندمامنقارهمنالماءينسابميكانيكيطاووسمناسمه

ويظهر،المسحوقالصابونبعضيقدملغلامنموذجظهورمع،يديهليغسلالأمير

يديه.بهاالضيفليجففبمنشفةيمسكآخرميكانيكيغلامبعده

الجزريصممهاالتيالأجهزةلأحدوضفالثالثالبابمنالخامسالفصل

وتظهربدقةالمريضمنالمأخوذةالدمكميةتقاسحيثالفصاد،فيللاستخدام

وفي.مسطحةحافةلهعميقدائريحمامعنعبارةالجهاز.مدزجمقياسعلىالنتيجة

علىطرفهيستقرمدرجبمقياسئمسكلناسكأنموذجعليهامنصةتوجدالوسط

أثناءالدمينساب.012إلىالصفرمنأرقامبعلاماتالمدرجالمحيطذاتالحمامحافة

طرفوتجعلذلكجراءتدورالتيالمنصةمستوىويرفعالحمامإلىالمريضمنأخذه

حتىوهكذا9.الدمحجمويقيسالمدرجالمقياسطولعلىيتحركالمقياسقضيب

)1(.أالمريضمنالمستخرجةللكميةطبقادرهما،021إلىدرهما53ودرهما52

معلومة،فتراتعلىأشكالهاتغير،أحواضفينافورات)بناءعنالرابعالباب

فيالعشرةالفصولمنفصولستة.أالفلوتعلىالدائمالموسيقيللعزفآلاتوبناء

عددتغيركأن،منتظمةفتراتعلىاتصاريفها،أشكالتغيربنافوراتتعنىالبابهذا

مثليعزفماءأنبوببهاآلاتالأخرىلأربعةاالفصولتصفبينمادفقاتها،وشكل

وهي6-!ولأ"أأ،دا33،ص!طالقلابةبالذلاءيسمىماتستخدمالآلاتهذهكل.الفلوت

.الخزانفيالماءمنحمولتهاكلوتفرغتملأعندماوتنقلبتميلحاويات

أه))1(.7؟1.0،.4
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حوضفينافورة"هي،الأولالنوعمنلنافورةمثالآالأولالفصليصف

يتغيرئم،ثابتةواحدةساعةلمدةوحيدةرأسيةدفقةفيأعلإلىالماءمنهايندفع،واسع

.(1)مستمزاالمياهإمداددامماالدورةتستمروهكذا،وحيدةدفقةلتنبثقالدفع

العزفدائمةفلوتآلة"هي:تعزففلوتآلةالجزرييصف،السابعالفصلفي

التيفتصصت،العملتتبادلانثم،النفختواصلوالأخرىصامتةإحداهما،كرتانلها

علىباستمرارالفلوتعازفيلعبأيضا،.صامتةكانتالتيوتنفخ،تنفخكانت

)2(."الموسيقيينمنمختلفةلأنواعنماذجيوجدحيث،الحوض

والآبارالواسعةالأحواضمنالماءلرفعآلاتبناءقيعنالخامسالباب

الثالث،الفصلفيموصوفةالآلاتهذهإحدىإ.الجاريةالتياراتومن،الضحلة

القدرةأتحاكيلبقرةخشبئاأنموذتجايبينجذا،،مصغرأرسمبمنمنموموضحة

تديرإحداهما،تروسمجموعتييديرنحاسيقرصمحيطحولتتحرك،المحركة

الحبلين"بأنالآليةهذهالجزرييصف(.امغارفجرارعذةيحملانحبلانبهدولأئا

منالماءيفرغ.العاديةبالطريقةالحوضماءفيوينغمرانالدولابخلفيمران

)3(."لهيرادمكانأيمنهناكالماءويجري،الدولاببداخلرقيقناةفيالجرار

رائعة،جرفيةفيعلوتين،بدولابئنتشاهد،عندما"جميلةالآلةبأنالقولويواصل

بألوانومطليةرقيقةناعمةوالجرار،حريريانالحبلان.بارعوتصميم،أنيقةوأشكال

)4(."والقرصوالبقرةالدولابانطليفثلما،مختلفة

())ألأا،.157.0.4

أكاأ)2(.017.0،.4

)؟(أ؟أ،.لأ.182.0

آ؟ا)4(ا."،.4.؟8
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الثالثالفصلفيالواردةالآلةأهمها"،متنوعةآلاتبناء"عنالسادسالباب

عشراثنيبواسطة،محكموعاءأوخزينةأيأوأصئدوقلغلق"قفلأيصفالذي

يظهرلممدمجتوافقيلاقفلمعروفمثالأولوهذا)1(،"الألفبائيةالحروفمنحرفأ

.ردونالدلاحظوكما.الميلاديع!ضرالسابعالقرنأوائلفيإنجلترافيإلامرةلأول

التوافقي"بزوورث!قفلفيالمستخدمةالدواليبأنملاحظةالمهم"من:هيل

)2(.!مدهشةبصورةالجزرياستخدمهاالتيالأقراصيماثل(م1846عام)حوالي

وهي،الجزريوصفهاالحركةذاتيةمهمةأخرىآلةالخامسالفصلفيوتظهر

هيئةعلالجهاز.العالمفينوعهمنالأوليكونرب!ا،منتهإنذار،ساعةعنعبارة

بيدهبمجذافيمسكلملاحأنموذجوسطهفييقفالأصفر،النحاسمنقارب

قاعفيثقبيوجد.بثمفتيه)فلوت(نفخآلةعلاليمنىيدهتقبضبينما،اليسرى

واحدةساعةبعدالغوصفييبدأبحيئاداخلهإلىالماءبتسريبيسمحالقارب

كمانائما،كانإذاالمالكيوقظهذاعالتا.صوتاالملاحفنوتيصدروعندها،بالضبط

لافإنهثمومن،يلاحظهأندونيغوصفربما،عنهالمراقبغفلإذا":الجزرييشرح

نأالأنبوبةمنيعرفبحيثالآلةهذهصممتلهذا.الزمنمنانقضىمايعرف

)3(.!العزفعندغفلتهمنويوقظه،سيغرقالقارب

يصفه"،الميكانيكية()الأجهزةالحيلمعرفة"كتابمنالنسخةهذهختامفي

)4(.!الهندسيةالم!ارسةعنوصلتناالتيالكتيباتأقدم"أحدبأنههيلدونالد

(1)أكاأ.01.4).99

(2)اهأ4.،274.0.

(6)ألأأ4.،".402.

(4)؟اأ4.،".927.
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جوانببكلتمافافلماماهزا،جرفئاإكانبأنهالجزريعنالقولويواصل

كانأنهندرةوالأكثر،الفنيةالجماعةفيبعضويتهووعيمعرفةعنفخوزا،صنعته

")1(.الأهميةبالغةهندسيةوثائقلناويتركيؤلفأنفيماهزاحرفئا

بينهامنوكان،أخرىمرةالغربفياختراعاتهبعضظهرتذلكبعد

سنةإنجلزافيال!هـاءةونالتدافين!ثيليوناردوذكرهاالتيالمخروطيةالصمامات

حيلةمنكجزءلهاالجزرياختراععلىقرونخمسةمنأكثرمضىبعدم،1784

الحاذقة.الميكانيكية()أجهزته

(1)أ؟أ،.977.0.4
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عشرالحادىالفصل

)!(الإسلاميةالتكنولوجيا

فيمخطوطاتمجموعاتهيئةعلمحفوظالعلومفيالإسلاميالةهـاثالكثههـمن

للثقافةمراكز،تزالوما،كانتالتيالدولفيخاصةوبصورة،العالمأنحاءجميع

،المتحدةوالولاياتأوروبا،فيعديدةمخطوطاتأيضاتوجدأنهولو،الإسلامية

الأعمالمنعدديوجدالمكتباتهذهفيالمحفوظةالمخطوطاتتلكبينومنوالهند.

بالرغمما،حذإلىالمؤرخونأغفلهالذيلإسلامياالزاثمنكجزءالتكنولوجية

الغربفيولكن،فحسبالقروسطيالإسلا!يالعالمفيليس،المجتمعحؤلأنهمن

أيضا.المسيحي

التكنولوجيا9كتابهوالموضوعهذافيثوقيةموالأكثرالحديثالعمل

المؤلنهانلإحظ.هيلر.ودونالداحسنيوسفلأحمدمصؤر"تاريخ..الإسلامية

والفلكالرياضياتفيالمسلمونالعلماءأصهـزهالذيالتتهدمعلأثنواالمؤرخين"أن

التكنولوجياعلىحكمهمفيةالاقسوشديديكانواأغلبهمولكن،الدقيقةوالعلوم

الحضارةفياضكنولوجياالعبتهالذيالمهمالدورالمؤلفانوأوضح)1(."الإسلامية

الناستحدث"عندما.والأندلسبغدادفيالذهبيالعصرإبانخاصة،الإسلامية

علىالسياقهذافيالإسلاميةالصجةفهموينبغيئس!أ+!اكأ.+5+،ا!لأكا!ا:الأصا!فيهكذا)-ممش(

المؤلفيقصدهالذيالمعنىهوهذاولعا،الإسلاميةالحضارةإلىنسبةمحضثئافيأساس

.االم!!جما

(1))طل-!33،ول+،ول4أولاا،.283.0
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فحسب،الفتيةالعظمةإلىالواقعفييشيرونلافإنهمبغداد،أوغرناطةروعةعن

)1(.!العاليتقنيتهمامستوىإلىأيضاولكن

()الأجهزةالحيلمعرفةعنالجزريكتابمنبمنمنممزينكتابهماغلاف

مسجدفيالواقعةالمكتبةفيرأيتهاالتيالمخطوطاتأحدوهو،الحاذقةالميكانيكية

يبينملونةبأحبارمعقدرسمعنعبارةالمنمنم.استنبولفيالسابقةالسليمانيةالمدرسة

العمرإلىتعود،حيوانبواسطةتدارآلةوهي"،الساقية"باسمتعرفمياهرفعآلة

وهيلالحسنيصف.القروسطيالإسلاميالعالمفيللرقيتستخدموكانت،الروماني

العالمفيمحدوداستخداملهايزال"ماأنهاإلىويشيران،بالتفصيلالساقيةتشغيل

الواقعفيرأيتقدهـاني)2(.البليار"جزروفي،الأيب!!يةالجزيرةشبهوفي،الإسلامي

منكلفيمستخدمة،حيواناتتديرهاسواقيالعشرينالاقرنستينياتأوائلفي

البنزي!ت.محركاتبواسطةالأرجحعلىالآنتدارالآلاتأنبرغمومصر،تركيا

التتمنية-المدنيةالهندسة-الميكانيكيةالهندسةعنفصولأكتابهمايتضمن

والجلود،والورق،المنسوجات-الكيميائيةالتقنيات-والملاحةالسفن-العسكرية

والحرفيونالمهندسون-والتمعدنوالتعدينالمناجم-والغذاءالزراعةتقنية-

والتصدير،المقدمةفي،التاريخيةللقضايامناقشاتإلىبالإضافة-(المهرة)الصناع

القسميورد-اخرباإفالإسلاميالعالممنالتكنولوجياانتقالعنقسمعلىتشتمل

عبرأخرىأوروبيةولغاتالإنجليزيةاللغةفيدخلتعربيةلكلماتأمثلةالأخير

الإسلاميةةالتقنيةإدخال

تفتة،دمسق،،سارسنت،الموسلين-المنسوجاتمجالفي:الأمثلةبعض"نذكر

(،الصناعةادارأرسينال-البحريةالأموروفيا؟مخططأومموجالحريرمنأنسيجتابي

16)1(أ05؟205".4

أ؟ا)7(.0،.0،.4
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-الورقوفي؟القالي،الكحول،الإنبيق-الكيميائيةالتقنيةوفيأم!هـالبحر،؟أأدم!رال

ا،الفاكهةاعصيرالشرابالسكر،،الفلفة-الغذائيةالموادوفي،؟ورقأماعونريم

-الجلودصناعةوفياقرمز(؟كرمزازعفران،،سفرون-الصباغةموادوفي؟الشربات

،الخصوصوجهعلى،الإسبانيةاللغةأنيتوقعأنللمرءولمكن.ومراكشىكردفان

كا!ه،لة،،طاحونةكلمةالمثالسبيلعلفلدينا،،العربيةالأصولذاتبالكلماتغنية

1(.)ا"للريمائيةأقناةأسيقياوكلمةالماءا،أدولابأسيناوكلمة

الإسلاميةالتكنولوجياطورتهاالتيالمياهرفعآلاتإحدىإلاهيما"أالساقية

يعوداللتان""الناعورةو!"الشادوفالأخرىالآلاتومن،الوسطىالقرونفي

القديمة.العصورإلىتاريخهما

معادلثقلطرفيهاأحدعنديوجد،بسيطةخشبيةرافعةعنعبارة""الشادوف

محوريوضعبحيثا،حبلبواسطةامعلقدلوالآخرفالووعندالحجر،من

فيمستخدفا""الشادوفرأيتلقدواحد.إلىاثنينبنسبةالماءرفعليعطيالارتكاز

،والعراقممرفيمستخدقايزالماأنهوأعتقد،الماضينالؤلمتينياتأوائلفيتركيا

حواليمنذالحديثالحجريالعصرفيالزراعيةالثورةبدايةمعاختراعهيرجححيث

مضت.عامآلافعشرة

حيث،سريعمائيتياربقدرةذاتئايعملضخممياهدولابفهي""الناعورةأما

.المياهلجزبقناةمتصلعلوتيخزانإلىالمياهلترفعالدولابمحيطعلىدلاءتوجد

البناء"وفنإالعمارةعنكتابهفي""فتروفيوسإلىللناعورةوصفأقدمويعزى

نواعههـهناككانتأنهإلىفيه!نتهالميلاد،قبلالأولالقرنفيألفهالذيكتب()عشرة

ت)قتيبةابنإلىالإسلاميةالمصادرفيللناعورةمرجعأولوينسب.إيرانفيكثيرة

أ.الكاتبأدب"في(م988

أ؟أ)1(05؟05!.4
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مناجزكانت"ناعورة9وصفم5411عامفي""الإدريسيالجغرافيذكر

توجدتزال"ماأنهوهيلالحسنولاحظ.طليطلةفيمائي)إمداد(مأخذمنظومة

استخدامندرةمنالرغمعلىبسوريا،حماةفيالعاصينهرعلىالدقيقةالأمثلةبعض

)1(.عملئا"الآنالآلة

المدينة،ليجيانجفيرائعنحوعلىبناؤهاأعيدناعورةم8891عامفيرأيت

!العلومكتابهفيهيلدونالدوأشار.الصينغربيجنوب"إيوتانمقاطعةفيالقديمة

القرنفيالصينفيمستخدمةكانتالناعورةأنإلى"الإسلاميةالحضارةفيوالهندسة

فيمامكالبفي!اخترعتأنها-""هيليقولفيما-يحتمللهذاالميلاد.قبلالأول

إلىوانتشرت،إيرانأوالشماليةسوريافيربماآسيا،غربجنوببالجبليةالمناطق

)الحماقية!منكلع!برتالأمر،نهايةفي)2()!(."الأصلمنطقةمنوالغربالشرق

الجديد.العالمإلىالأطلنطيالمحيط!الناعورةو"

القديمةالعصورفيبالطاقةالطواحينلتزويدأيضاالمياهدواليباستخدمت

مننماذجثلاثةتوجد.الإسلاميالعالممنجزءاالتتابععلىأصبحتالتيالمناطقفي

وذلك،الأفقتوالدواليب،العلويالدافعوذات،السفليالدفعذات:الماءدواليب

وقد.العجلةبجانبأو،أسفلمنأو،أعلمنيأتيالماءتياركانإذاماعلىاعتماذا

فيموسىبنوووصف،سافليدفععجلةالعمارةعنكتابهفيإفهكأوفيوسداوصف

المراديتحدثبينمابتصميمها؟قاموانافورةتغذيرأسيةعجلةالميلاديالتاسعالقرن

.علويدفعذاتعجلةعنالميلاديعرالحاديالثترنفيالأندلسفيعملالذي

أ)1(أفى.04.0".4

(2)ا)أا)،13+،اأس!ء3أع+حح4+!3+!أ!+عأمولة،".79.

الإنسانية،الحضارةصرحفيأساسيةلبات،الإسلامةالحضارةفيوالهندسةالعلوم:راجع)!(

الكويت،03(،5)رقمالمعرفةعالمسل!لةباشا،فؤادأحمدد.ترجمة،هيلر.دونالد:تأليف

ا.المزجما133ص،م4002يولير
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عشرالحاديالقرنإبان،البصرةفيطواحينهناككانتوهيل،للحسنوطبفا

فيلاستخدامهاتسجيلأولكانبينماالماء(،)انحسارالجرربطاقةتعمل،الميلادي

علىعادةتبنىكانتالطواحينأنإلىأشارك!ا)8(.عام!ب!ائةذلكبعدأوروبا

وأفريقياأسبانيامنالإسلاميالعالمفيإقليمكل"فيبسرعةالدافقةلأنهاراشواطئ

.الحبوبلتجهيزالغالبفيالنهر!،وراءإلىالشمالية

عامفيسمرقندإلىأدخلتأالورق"طواحينأنإلىأيضاوهيلالحسنأشار

العالممنعديدةأجزاءفيذلكبعدأقيمتماوسرعان(،م175هـ)ا34

إالعلمعنلأجزاءامتعددعملهفي،نيدهامجوزيفلاحظ1(.)،الإسلامي

وفيالإسلاميةالثقافةمعبالفعلبدأالرياحطواحينتاريخأن،الصينفيوالحضارة

إتهاقالواحيثالميكانيكيةالحيلعنكتابهمفيالرياحطواحينموسىبنووذ!.إيران

النوعمنهذهالرياحطواحينوكانت)2(."الناسعندالاستعمالشائعةكانت

.الميلاديعشرالسادسالقرنفيأوروبافيالاستعمالشائعةوأصبحت،الأفقي

الأيبيريةالثقافةمنالغربنحوانتقالأتأكيدبكلكانهذاأنلابد":لنيدهاموطبفا

الرأسيةالرياحطاحونةأننيدهاميعتقد)3(."الإسلاميةإسبانيامنأصلأالمستمدة

منعليهالحصولتمقدن!طالذيالأفقيالنوععنمطؤزأأوروبئااخ!هـاغاكانت

لأندلس.ا

التاسعالقرنفي"الأزمنةكتاب9هوالزراعةمجالفيالعربيةباللغةعملأقدم

فيكتبالذي،إسحقبنحنينمعقم،ماسويهبنيوحناالمسيحيللطبيبالميلادي

(.المترجمأوأنواعهاالطواحينتاريخعنالمزيدلمعرفةالابقالمرجعانظ)"(

أ"ا)1(.،5.0،.4

(2)*عع4،+،؟.31،4.107!ح2،.356.0

(6)كاأأ560.1.4).
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مجموعةوهو،ه!هس!ك!!حأول"الزراعةفن"بعنوانآخرمهمنصوهناك.الموضوعهذا

السابعقسطنطينالبيزنطيللإمبراطورتجميعهاتمالأجزاءمتعددةزراعيةمعارف

والعربية.الفارسيةمنكلإلىوترجمت(م59-1399الفترة)فيجينيتوسبورفيرو

الألفيةأواسطفيمصرفيالأرجحعلىاخترعتفقدلأثا"س!اس!4!عالماءساعةأما

وهناك.القديمةالإغريقبلادفيواسعنطاقعلىواستخدمتالميلادقبلالثانية

.لشارلمانالرشيدهارونأهداهاالتيبإتقانالمطؤرةالمائيةالساعةعنتروىقصص

حتىباقيوصفأقدملكن،المائيةالساعاتإحدىصممالهيثمابنأنالمعروفومن

القرنفيالزرقاليصممأيضأ،.المرادىإلىينسبمائيةلساعةالعربيةباللغةالآن

فيتعملتزاللاكانتإحداهما،طليطلةفيكبيرتينمياهساعتيالميلاديعشرالحادي

قبانلميزانمائيتينساعتينالخازنيوصف.الميلاديعشراالمافيالقرنسنالثانيالربع

الساعاتكلبينمنإتقانأالأكثرالمائيةالساعاتلكن".الحكمةميزان"كتابفي

)الحيل(الأجهزةعنكتابهتضمنهاالتيالجزريساعاتهيوالقروسطيةالقديمة

الجزريأحرزهالذيالفنيالتقدمأنعنوهيلالحسنكتب.البارعةالميكانيكية

الميكانيكية.الساعاتتطورفيأثرلهكانوالمرادي

تصيمتاربخفيالأهميةبالغةوفنياتبأفكارميئةالجزري"ساعات

الاسهكأدادية؟بالنغذيةتحكمطرق؟صغيرةلفنحاتدقيقةمعايرة..لاتلآا

خشبية؟عوارضاستخدام،معقدةفينماتأسي!ورقيةنماذجاستخدام

منمؤلفةرققةخثبيةقطعايعتخدام؟للعجلاتالاستاتيكيالاتزان

دلاء؟الاتجاهوحيدةمفصلاتإ؟)الطميالمزسبةالطبقةلتقليلصفائح

المعقدةالزوساشخدامذلككلإلىنضيفأنويجب.قلابة()قواديس

لأنخاصةدلالةلهالأخيروهذا.المراديساعاتفيالزئبقواستخدام

شاكوشوبها43-،"!أ!*،أولء!1طءهاحتثاقليةبآلةتداراتيالساعة
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وهو503"أصأ،4اح!3كاحه"المعرفةكاب"فيظهرت،زئبقي()ميزان

م1277عامفيالقشتاليالعاضرألفونوبلاطفيبالإسبانيةمؤلفعمل

.(1)"عربيةلأعمالوصياغاتترجاتمنومكونتقريبآ،

"الكواكبعنكتابهالميقاتوعلمالميكانيكافيأيضاالدينتثتيالفلكيألف

سنةتكيليسيفيموحققه،م1565سنةحوالي"الميكانيكيةالساعاتبناءفيالدرية

حديثة.وتركيةإنجليزية:بزجمتينم691د

وسلسلةدوراق،محورلهمزانذاتتثاقيةبآليةتدارساعةبناء"وصف

زنههـكيةساعةصاعةأيضأوصفالتهمر.لأطواروثميلومه،،تروس

علىلمل،،بنفسهاخزعهاآلياتعدةذكر.ولم3!ح4ع!!شفوزئةطاقتها

ومن.ساعةمتاتأوتروسلسلسلةجديدةمظومة،المثالسبيل

اشخداممؤلفاتهفيآخرمكانفيوذكرمرصد،ساعةببناءقامأنهالمعروف

")2(....تركيافيجيبساعة

لافإنه،الآنحتىالاعتبارقيدكانتالقروسطيةالإسلاميةالتكنولوجياأنطالما

ال!هـبيةالكلمةإنحيث،اخيمياءاأوالصنعةعلمو،الكيمياءعلمبينفأييوجد

ممارسةفإنوراءها،الخفيةوالفلسفةيةالنظعنوبعيذامغا.تعنيهما"الكيميا"

العملياتوتمثل،المعضجمةادللمزا(ضكيزيائيةبالخواصتئصيليةفةصرتطلبتاخيمياءا

بدأترأينا،أنسبهتوكما.اليومنعرفهكماالكيمياءعلمبدايةعليهاأجريتالتي

عس!؟س!ك!(أباللاتينيةحيانبنبجابرشيدالىهارونعصرإبانلإسلاميةاالكيمياء

كتببهتقوللماتمافاموافقة،الزئبقأكسيدأوالزنجافرلتحضهبوضقتهجاءتالذي

الحديثة:الكيمياء

(1+!55!+-اكلهـ)ول!4أول)1،.3.؟5

(7)أ؟ألما"..95.0
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فيهوصت()قارورةزجاجئاوعاءخذ:أحمرجامدإلىالزئبق"لتحويل

منقليلأفيهاوضعصوريةخزفيةآنيةخذئم،الزئبقمنمناسبةكمية

ضع.الحافةحتىالكبريتمنمزيدمعوققبهاالأصفرالك!هـتمحوق

أخرجهاوالآنسذها.تحكمأنبعد،هادئةنارعلىلي!لةلمدةفرنفيالآنية

أحمرصلبحجرإلىتحولقدالزئبقوجدتفحصتهامافإذا،الفرنمن

.(1)الزنجنكر"العلمرجاليمهاالتيالمادةهي..الدمبلون

الخيمياء،فيص!2!"،5اباللاتينية""الرازيوالطبيبالفيلسوفكتبأيضا،

السزيةالفلسفيةبالخلفيةاهتمافاأقلهناوهوالأسرار"."كتابشهرةمؤلفاتهوأكثر

ق!م.معمليةوأجهزةعملياتمنبهايتعلقوماالكيميائيةبالموادمنهللخيمياء،

التاقطير،هماالأولانالقسمانقسما،عشراثنيإلىالكيميائيةالعملياتالرازي

اليودا.أمئلالسيولةبطورتمرأندونالصلبةالمادةتبخيروهو)التصعيد(والتسامي

وقد،العملياتهذهكلفيالمستخدمةةوالأجههوالأدواتالتحضيراتكتانييصف

الرازيق!تمم.الإسلاميةالخيمياءعنمتأخرةأعمالفيتخ!افقائمةتضمنتها

الثانيالقسميختصبينما،أخرىوعملياتللصهرأوها،أقسامإلىالتجهيزات

كيميائية.موادعلالتجارببإجراءأيابالتدابههـا،

أصبحوقدالأسرارإ،"كتابفيالرازيوصتهاالتيالموادب!تمن""التفطوكان

اصث!رفافيالإسلاميةالبلادمنعددفيللثروةرئيسئامصدزاالحديثةالعصورفي

بها،.يستضاءالتيأالزيتسربمصتنوع"،"النفاطةازيادعرفكذلك.الأوسط

وعلماءالرازيميزوقدكوقود.رالمكلوالنضطالخضرواتزيوتمنكلأواستخدم

المكثفالنتاجاالقطاراتوبين،الخامالزيتأوالأسود""النفطبينآخرونمسلمون

".الأبيض"النفطأسموهاالتيالتثطير(لعملية

(1)7!ك!*مءيأححءول4+!أحلم1أاأأ،2أ+هأولا)؟+!.ه.372.
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أفادقد،م519سنةحواليباكوفيالبتروللحقولزيارتهبعد،المسعوديوكان

أبيضلنفطبترولحقلهيالتيباكوإلىتبحرالتجارةموادتحملالتي"المراكببأن

)1(."البقعةهذهفيإلاأبيضنفط-أعلموالله-العالمفييوجدولا؟أخرىوأنواع

بغيةباكوفيآباراحفرت،الميلاديع!رالثالثالؤهـنفي،وهيلللحسنوطبقأ

كانتالسفنمئاتأنبولو"إماركوذكرالوقتذلكوفي،النفطمصدرإلىالوصول

)2(.مغا"آنفيمنهحمولتهاتأخذ

العطوركيمياء"كتابمؤلفهفيالتقطيرعن""الكنديالفيلسوفكتب

"المعوخةأأوضحهاالتيالعديدةالأجهزةأنواعبينمنووصف"،والتصعيدات

الحسنلاحظوكما.الحرارةبواسطةتتحللأوالموادفيهتقطروعاءوهي+ه،ء!،

الدلائلعلى"بناء:للمعوخةالجانبيةالأنبوبةفيالتقطيربعمليةيتعلقفيماوهيل

...الغربفيحدثلاحقتطورفيتبريدمياهاستخداميقترحكانماعادة،الراهنة

كانالتقطيرجهازمنكلهالعلويالجزءيطوقالذيالتبريدحمامأنالواضحمنلكن

جهازأناق!!احإلىبهمأدىالذيالأمر)3(،3"-اههول"،)4!باسمدافأععروفا

كتابهأفييقولالذي،إضافيكدليل،بالكنديواستشهدوا.عربياخزاعالتقطير

ويسجمائيحمامباستخدامالنبيذتقطه!المرءيستطيعنفسهايقةالو"بهذهالمذكور(:

الورد")4(.ماءمثلذاتهاللون

(1)-اولاا+،33!4+!أي!ا1..510،.

(2)أ؟أ4.،.4510.

(6)أ؟ا4.،".ا؟8.

(4)اأثا4.،ح.ا)،4.
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أنتجواالمسلمينعلماءأنعنالإسلاميةالكيميائيةلأدبياتادراسةكشفت

والملحالنشادر(،أكلوريدالنشادروملح،الشبحجربتتمطيرعضويةغيرضاأحما

)!(.والزاج،الطعاموملح(،البوتاسيومانتراتالصخري

العربعندالمعروف،الهيدروكلوريكلحمضتحضيرهطريقةالرازيوصف

والملحالمر،والملحالحلو،الملحمنمتساويةأجزاء"خذ:يليكما"،الملح"روحباسم

كميةإضافةبعد)اليوريا(.البولوملح،القاليوملحا،الهنديأوالملحالتبريزي

تحصلفسوف،الخليطوقالربالرطوبةذؤبهاجيذا،المتبلورالنشادرملحمنمساوية

)1(.الفور"علىالحجريشققويماءعلبالتقطير

الحصولويتم،الكيميائي""قلويلمصطلعمصدر،الرازيذكرهالذي"إالتمالي

كبهبةبنسبةالصوديومأوالبوتاسيومكربوناتمنتتكونالتيالنباتاترمادمنعليه

ما.حل!إلى

فييستخدمكانالذيالجامدالصابونلتحضيروصث!اتأيضاالرازيأعطى

تستخدمالأساسيةالوصفة.أوروبافييصتعأنقبلطويلةلفهتةالإسلاميالعالم

بعضفيالخامالصوديومكربوناتأوالناترونإضافةمع،الزيتوثوزيتالقالي

فيمهمةصناعةالصابونصناعة"أصبحت:وهيلالحسنأوضحوكما.الأحيان

التواليتصابونوتصديرتصنيعيتموكانسوريا.فيخاصة،عديدةإسلاميةبلدان

مدنالمنتجاتواشتهـهـبهذه.الطبيالصابونأنواعبعضإلىبالإضاهضة،والملونالمعطر

")2(.وشزمينوحلبودمشقنابلسمثلسورية

الخارصين)كبريتاتالأبيضالزاجمثل،الثقيةاتالفكبعضك!هـيتاتعلىيطلقاسم:الراج)+(

(،الكوبالت)كبهـيتاتالورديواد!اج(،المائةالنهحاس)ك!!يتاتالأزشقوالزاج(،المائه

.االمزجماهاوغه!

(1)أ؟أ..4.".914

أ؟أ)2(0155.0،.4
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معثانيةمرةفيهاانتعثحتالتيالزجاجبصناعةالقدممنذمشهورةسورياكانت

حلتحتىالسوقعلىسيادتهاسورياوواصلت.دمقفيخاصة،الإسلامظهور

"انتقلت:وهيلللحسنوطبقأ.الميلاديعشرالثالثالقرنأواخرفيمحلهافييسيا

مبالضرةيستوردضروريشيءكلوكانفينيسيا،إلىالسوريةالزجاجصناعةأسرار

تعلمتإنوما.العربالسوريينالصناعخبرةجانبإلى،الخامالمواد-سوريامن

!شاعةواحتكرت،فائقةبعنايةوحرستهاعليهاحافظتحتىالصناعةأسرارفي!نيسيا

عشرالسابعالقرنفيفرنسافيمعروفةالمهنةفنياتأصبحتحتىالأوروبيةالزجاج

.(1")الميلادي

والفضةالذهباستخدمحضث،الإسلاميالعالمفيمهمدورللتعدينكان

الأسلحة،صناعةفيوالصلبالحديدواستخدم؟العملة)سك(ضربفيوالنحاس

والضفرال!هـونزسئكفيوالزنكالرصاصواستخدم،الزراعيةلأدواتواوالآلات

عددكتبوقد.أخرىوأغراضزانالأوفيالرصاصواستخدمالأصفر،؟النحاسأ

كتب.والكنديوفيالبه!وخاصة،وال!ئكالتعدينتقنيةعنالإسلاميينالعلماءمن

وسئكالسند،!أالخامالذهبومعالجة،المغربفيالذهبمناجمعنالبيروني

الحديد.من)الفولاذ(الصلبعلوالحصولالبرونز،لصناعةوالرصاصالنحاس

كههـيللاحظوقد،المسبو!ةالصلبفلسيوبصناعتها!شهورةدمثصقكانت

"التوزيعأنوالتعدينالمعادنلعلمتأريخهفيلأح3)أ3لأاح،،!أ؟أأ+3سميثستانلي

والمكانالزمانفيالعمليةالناحيةمنممتذاكانربص،االدمشقيةأالسيوفلهذهالجغرافي

عشرالتاسعالقرنإبانجيذاصناعتهاواستمرت،الإسلاميالدينانتشار،امع

معالجتها.وصففيوفيالبه!هذ!ماالسيوفهذهلنماذجتحليلهويعزز)2(."الميلادي

أ؟ا)1(.؟15.0،.4

أ+ثه)2(.14.!.؟4
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السيوفلصنعاللحامتقنيةوالهنودالمسلمين!نالمعدنيةالموادصناعواستنبط

المسحوقروجيالميتالومهم"استباقسميثكيريلأسماهماوهو،البندقيةومواسير

الفولاذعنالتاماختلافهبرغم"ادمشقباس!ايعرفالمنتجوكان)1(."الحديثة

الدسشقي.

لخلئائه،ثمجممدحم،لمحمدالأولىللجيوشرئيسيينسلاحينوالقوسالسيفكان

سابثةحصاروآلات،الصينمنوبارود،لدروعشاملةأسلحةإلىتدريجئاوتطؤرا

مجهزةالإسلاميةالجيوشكانت.عسكريةواتصالات،وتحصينات،الإسلاملزمن

وقد.كيميائيونرهاروكيميائيةلحروبأخرىوطرق،إحراقيةبأسلحةأيضا

العسكريئأشقنيةاعنإسلاميةرسائلفيالأسلحةهذءمننوعكلوصفجاء

.الحربوفنون

،ألمحسامثلائةإلى،رسالةخسينمنأكثرم!نهاي!هـفاقي،انرسائا!هذهتمتف

وتمارين،فيهوالبراعةالخيلركوبأيأ(ت"الفروسيةعنالأولالضسم،:قئاتأو

النظريةبينالعسكريةوالتنظيمات،المعركةوتشكيلات،الفرسانبينالمسابقة

لنجمالجهاد"برسمالفروسية"كتاب:هماالفروسيةفيباقيينعملينوأهم.اضطبيقوا

تعليمفيوالأمنيةالسؤالنهاية"كتابوم(،4921إتالرماحالأحدبأيوب3يئالد

.م0041عامحواليفيالأقصرعيسىبنمحمدإىانمنسوب"الفهـوسيةأعمال

"أدببعنوانوأقدمها،الرمايةسلاحعنرسائلفتشملالثانيالقسمأعمالأما

دلهيسلطانإلىأهداهالذيمدترفخريلمؤلفهالفارسيةباللغة"والشجاعةالحرب

أولكانوربما.م-11121236الفترةفيحكمالذيالتصثم!الدينشمسالمغولي

(.م4913)تالبكلميشيتيبوغةكتبهاالتيسالةاوهيمايةالفيالعربيةالمؤلفات

116))(أ.؟؟.3..4
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العسكريةالتحصيناتعنرسائلفتضمالثالثالقسملأعمالوبالنشة

القادةرتبوأنماط،المعسكراتوإقامة،المعاركتشكيلاتذلكفيبماوالحصار،

أهماوأول.العسكريةوالخدعوالاستطلاعالتجسسوأعمال،وصفاتهمالعسكريين

فيالنجاةكاييةفيالألبابأرباب"تبصرةبعنوانرسالةالمجالهذافيعملين

.م1871سنةحواليالدينلصلاحأعدهوقد،الطرسوسيعليبنلمرضي"وبا!

حوالي(م4112)تاهـهـويبكرأبيبنعليتأليففمنالأخرىال!سالةأما

)"إ."الحربيةالحيلفيالهروية"التذكرات:بعنوانم5021سنة

أثناءالمدفعاستخدام،م1377عامحوالي،خلدونابنالمؤرخوصفولقد

إن9وقال،التاريخهذا!نقرنقبلالمغربفييوسفأبوفرضهالذيالحصار

كراتتاقذفالتيالبارودمسحوقوآلات...الحح!ارآلاتبزكيبقامالسلطان

مادةتقذفالتيالنارأمامموضوعةغرفةمنالكراتهذهتنطلقالحديد.منصغيرة

الأفعالكلتنسبغريبةخاصيةطربتعنهذاويحصلد،الباهـومسحوقمنملتهبة

)1(."أ!الخاقدرذإلى

انتصاراتوامحتدتا،وبحزاتوتوسعتلإسلاميةاريةالإهـبراطونشأتلاتد

والجزرالشواطئكلىغا!اتهاذلكأثناءأساطيلهاشتتو،الأندلسإفالهندمنجيوشها

ال!جاريةسفنهاوجابتوآسيا،أفريقياشواطئطولعلوالمتوسطالأبيفمابىصحول

.المعروفالعالمحدودإلىتجاوزتهاو"،الإسلام"دارأي،الإسلاميالعالمكل

55+أ"+كث!53"أ7أ+عأء+أوله5،اولالالثا3امح،أ:هكذاالرسالةهذهعنوانالمؤلفذ!خملأ()

العربيهةال!!جمةفيجاءمماوغ!هـها،ادشالةلهذهالأصليالعواناستقينالكنناوفى+55!،!مالأ،.

يتالكو،والتوزيعللنثرالنهلاحمكتة"،الإسلاميةالحضارةفيالتقنية9:هيلىوالحسنلكتاب

منها،لناالمتاحةالأصولإلىجهعالىعلىحرصنا،التوثيقمنولمزيد،م1002-هى1241

المترجمص(.أعموفاالكتابهذافيوردمماغه!هاومن

(1-المهـ)5!اا+!ثه4+!ولأ1ا،.10).2
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بحارةبهاقاممصورةرحلاتإلىبحرأالإسلاميةللدولةالهائلالاتساعأدىلقد

عنأيضاوأسفرتالسندباد؟الملاحبهاقامأسطوريةرحلاتإلىأدتكما،مسلمون

أولوكان،بطليموسجغرافيةعلىمبنية،الخرائطوعلمالجغرافيافيعربيةمؤلفات

للخوارزمي."لأرضاصورة"كتابلأعمالاهذه

أواريسبيريالعثمانيالأدميرالهوالعظماءالمسلمينالخرائطيينآخروكان

خريطةأولطم1351عامفيوضعالذيم(،551-د4651)حواليابيريالرتس

علىمبنيآالعملهذاوكان.الأول!سليمنلسلطانأهداهاسنواتثلاثوبعد،للعالم

لكريستوفررسمهاقدكانكأهـائطتشملجمعها،أنسبقأقدمخرائطعدة

"كتابم1152عامفيذلكبعدوأكمكالجديد.العالماستكشافهأثناءكولومبوس

اكتشافاتالمتضمنةالجغراشيةومعارفهلملاحظاتهتجميغاكانالذي"البحرية

الموجودةللمدنالخاصةورسوماتهخرائطهجانبإلمماجاما،ديوفاسكوكولومبوس

المعلوماتمنمعتبرةكميةإلىأيضأبالإضافة،المتوسطالأبيضالبحرشواطئعلى

نسخةأهدىسنواتأربعوبعد.البحريالفلكوعلمأجحريةابالملاحةالمتعلقة

العاأخريطةجمعثما،القانونيأالمعط!اسليمانالسلطانإلىالكتابمنمنقحة

قطعةإلاالخريطةتلكمنيتبقىولم،م5281عامفيسليمانإلىأهداهاالتيالمعروف

فلوريداحدودإلىجنوئافوندلاندونيورل!هـادومنالث!ماليةوأمريكاجرينلاندتبين

الوسطى.أمريكامنوأجزاء

منذالإسلاميةالحضارةمنمهماجزءاالصناعيةوالتكنولوجياالعمارةكانت

السادسالقرنحتىالجميلةبالخزفياتوالمدارسالمساجدتزي!تواستمر،البداية

شيدهاالتيالمبانيجلفيالرائعالإزنيقيالآبراستخدمعندما،الميلاديعشر

(.م1-2941588)حواليسنانالماهرالعثمانيالمعماري
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الإسلامي،العالمفيالرائدةالصناعةمبكروقتمنذالنسيجصناعةأصبحت

الثامنالقرنفيالأندلسإلىالقطنيةالمنسوجاتصناعةنقلواالذينهمالعربوكان

بلادإلىثم،الميلاديعشرالثانيالقرنفيفرنساإلىانتشرتهناكومن،الميلادي

استوردت(.الميلاديعشرالسادسالقرنأفيإنجلتراإلىثمألمانيا،هـالىالفلاندر،

مصر.منذلكوبعدسوريا،منأولآ،الإسلاميةالبلدانمنأيضاالقطنأوروبا

وإيطاليا،إسبانيافيالغربإلىأولأطريقهاالإسلاميةالحريرمنسوجاتوشقت

أوروبا.بقيةإلىهناكمنوانتشرت

العالمخلالمنالغربفياتشرتفقد،الصينفيبدأتالتي،الورقصناعةأما

مصانعأنالعربيةالمصادرفي"وردفإنه.وهيلالحسنذكرهلماوطبقأ.الإسلامي

بعضوقععندما،الميلاديانثامنالقرنمنتصففيسمرقندفيبدأتالورق

الرواية،أهذهبأنيعتقدمنهناكف!نذلكومع1(،")هناكحربأصىالصينيين

بغدادفيأنشئتقدالورقإنتاج"مصانعأنإلىوهيلالحسننتهكذلك.خرافةمجرد

وممرسوريافيالورقطواحينأنشئتوبعدها")2(،الميلاديالثامنالقرننهايةمع

وصلتالورقإصناعةبأنالقولوواصلوا.الإسلاميةوصقليةوالأندلسوالمغرب

سنةبإيطاليافبريانوفيللورقمصنعأقيمبطئنحووعلومنهاأوروبا،إلىمتأخرة

فيللوراقمصنعأقيمحتىوأكثرالزمانمنآخرقرنمدةالأمرواحتاجم؟2761

أ)3(.م0913سنةبألمانيانورمبر!

أكاا))(.191.0،.4

أ؟ا)2(0191.!..4

)؟(ا1.4؟يا.ماوا0
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وإنتاج،الكتبوتجليد،الورقصناعةفنياتعربيةتقنيةمخطوطاتعدةوصفت

المعرألفهالذي"الألبابوعدةالكتاب"عمدةهوالأعمالهذهوأحد.الكتابةمواد

والكتب،،الورقصناعةطرقيصفحيث.م5012سنةحواليبادي!بن

بالرسوممزودةعديدةإسلاميةنحطوطاتهناككانولما.الغرويةوالموادوالأحبار،

وأنواعوالدهاناتالأصباغصناعةأيضايصففإنه،المنمنمةوالطلاءاتالتوضيحية

والأسطحوالجلدالورقعلىالفرشاةأوالريث!ةباستخدامتوضعالتياللكالورنيش

الحيواني.الجلدفيهابما،الأخرى

بغدادورقمصانعبدونممكتايكونأنالحكمةبيتفيجمةالهشلبرنامجيكنلم

الفترةأوائلفيالمنتجةالمخطوطاتتوافرمصدرالأرجحعلأيضاكانتالتي

نأيعنيالوقتهذامنذباقيةنصوصوجودعدمأنحقيقةمنالرغم)علىالعباسية

تقنيةأنإلىننتبهأنبمكانالأهميةمنلكن(.تخمينمجردعليهاكتبتالتيالمادة

بدايةفيحيوتادوزاتقنيتقدملعبوهكذا.الصينيينمنخلبتهذهالورقصناعة

بلادفيالمتقدمةالتقنيةفيهاأصبحتالتيالعديدةالطرقإحدى،العربيالعلم

الإسلامي.الرشاثمنجزءاالمسلمين

18؟
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ابيانوسبتروسمنلأرسطو.الكونعلم
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يودوجمسوس:الكوكبيةللحركةالتدويرث!ن!فلك

مه!بى!3بطتدثلون(كلابهرا!ىصى

*خ!-.!محمسإفىكرلمحلا-.!.."-ت-.

!ء!صىت!صث+

لأكلصثلاأ.*+!!(حم!ب!حريهن!ولحع!

خه.-.

لا*!لأد!!--?ة//

لاحيمالأ!ج/س

بطءئنته!ل!لم!ور!سعغ!كأسلأ
كللممي،ك!ح.ة،"،،سه؟طسطلهـرحد

جماي!7بر-ءهوا!همطط!كرسشير!

مهطرروم!وصكل،ممطإ-!ا،!!ههـت

سطكل!ر-طو،ضرء*،ر!متاء6ءىاط!صبت
،كلسطاكا!حهـرمرهءر!ص!وكلألما،*سكد.

الكليهنضكل!ك!ءيلعص!!كريشس!نا

عديدةتدويرأفلاكباستخدامعطاردلمدأرالشاطرابنأنموذج
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جم!.-7ائ!اا0-2إلا-.-"*!.ء!.2.لم!-لمأ!81)أاإبرإ!.م

لم-1.،لحص//ح!.لم،ا!!لما:!ا؟

لم!بهزا!حألإ!!ى-3!او-!)/لم،،أ،أا+2\"،؟ء9.1،،لم؟-+36برهثاإلم.:إ.ا-ر2.*./.أ(أ1.:،،!! ،.؟411ول

لملماالم01!*!(

لأ+س3ل!يا-؟-+لأ
،-2.اء\9أ2(.ةطاه+ة،،--:.+3كث

-11رهـ.7..-!3-،

لمىمم!.أير!-!ءا!ا.-."-م!ىء-و--طء-ص-ء--ح!*--:؟..-؟!رىلا8

لم2ء-.لمبر*03حبمر-:*ش،.3*..-ذ!يربر،!ي.كألم.لأأ--

بز"+!-ك!-0.3-،--!-كل-"ءكى-ء.

!ت3،.د!كل!.ى-ير!ءةت،..-ة.!3--!،."؟3.لأ

صثلاروجي!-؟لمأ:.برء!،ل!!لأ.يه!حز.ممرحص!ء-،س..لم:?.،

.ج-سءلا!.-صتكا،*.!.ييركلكلسئرتقفىصرلافييأليما

.ت.8-?8،.ة.

الئابئة.االكواكباالصوفىاكئابمن،بيرسيوسالنجومكوكبة

(س!!أ"+!!3+،3؟أكأ)

222

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


صطاصس!مع!

؟

.7،.،لحورطثب!.نج!-7%01

فىالهيئملابناالمناظراكتاباامخطوطةمنبها،المئصلةوالأ!مابالعينرسم

الميلادىعشرالحادىالقرن

فىالهيثملابنالمناظرلكتابلالينيةنسخةمنالهيئملابنالإبصارنظريةرسم

الميلادىعئمرالرابعالقرن
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يم.برء-5بنن

عة"الدتانيكانيكيةالحيل"علمفالجزركتابمن،الطاووسفصورة

(111ا+ه(فيلاألاح؟111،1آلأ3أس!+؟ث!ول.أ؟5!5ول،05ا*ح؟ولحا)5)+هأ،حح
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هـ!ر!أ!هـأ!كلأ"وويه!ك!!!
هـفلأهـول!ل!ا!م-!جللا!ع

لمهكه!م!االهـ!ه!لمص!آهمهأ
ا!لم!ي!!!!!ميهعيأ

ممهعه+القعأ!!ا6،

لا!لالان8"أههه!3.ل!!كالا!مهن!ل!ام!
لا(أ"ةاولا!ه!"جمي"ولامس!أاه

وو11مم!5للاا*ورا"1يلا،*،ة،!،ه!لا!.

!ا4أ+!،لا،،33،ولا*،لل!أا،،هـر9،م!!اأامأ:،،4"ء

لا،ا+د،3!+17!!ملا!ا!مله5،لا*"38،4.

القرنفىسينالابن"الطبفى"القانونلكتاباللاتينيةالزجمةمنصفحة

الميلادىعشرالسالس!

225

http://www.al-maktabeh.com



+طم!!!!م!!مال!
!!ه!!م!ا!!5ال!

.4-!!8!زر!.ول!ممءلي
!ك!3يمهصعطض"!.+!5

ص!ا
-ط!ا
ص!أ
!ه
!م!
!ة

!5+ه
هـ+هءا

ص!!
م!محك!
-س!ي
ص!!لأ
مه!!ه

!ة
!هه.ة،5ء!ه،م!،.!!64"ه

ا!هك!ه++ءمم!ه!أ!!
"حد!ا!ةه-ول"كل.-ف"؟مم!04
،!داه!+؟ممه"-!ولمم!ه541لا
."!لص*،!طط،"ح!ة!،5.ال!33+ه

.---:--بر--..--..--

لاملببز!بممط3بم!بالرولددلامئا

!ال!!لكب!رد!عأافيو!و

ج!لخاطئطةلاطبةك!نالانا!بب!

!!لى

الىهر!ال!جم!ثاقاطللاثءبمقبخ!

ن!د!ث!ولللالننا*لخاد2ل!

لالر1ورشضثلل!ظيزجمص!

لعمظ

كةعل!

وكا!بن

!ال!

فنادص

شرحمنالطوسىه،"مزلوجةيوضحرسمكتابمن.الكوكبيةالحركةيوضحرسم

الميلادىعشرالخامسالقرنفىعربىكوبرنيكوس

"خلاصةالطوسىالليننصيركتابعلى

الفلك"علم
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عشرالثانيالقصل

الأندلس

الغربيين،القوطحكمتحتالإسلاميالفتحقبلالأيبيريةالجزيرةشبهكانت

الرومانيةالإمبراطوريةانهارتعندماالمنطقةعلىاستولىبربريجرمافيشعبوهم

قبائل:ثلاثإلىمقتمينالغربيونالقوطوكان.الميلاديالخامسالقرنأوائلفي

مقاطعةالوندالبعضهزمحة*.4لة5والوندال،اولأكلةلانلأوا3،داح7أالسويبي

وعندما.المغربالعربفتحعندمايحكمونيزالونلاكانواحيثالرومانيةأفريقية

تلكعلىأطلقوا،الأيبيريةالجزيرةشبهمنعبرواقدكانواأسلافهمأنالعربعلم

أ."الوندالسلاسمالتحريفمنب!ثيء"الأندلسلماسمانمطقة

أرسلعندمام171سنةربيعفيالأيبيريةالجزيرةلشبهالإسلاميالفتحبدأ

زياد.بنطارقتحتالمضيقعبىجيشه،للمغربالعربياطصاكمئصير،بنموسى

الحينذلكمنللمضيقالأوروبيالجانبعلالكبيرالجزيرةشبهصخروكان

أك!.كلة،ل!63جبرالترأ9باسمبالإنجليزيةمعروقاوأصبح،طارقجبليسمىفصاعذا

وقتلفزمقددا"حأ!ء4(لذريق)أو!رودريك9الأخيرالغربيالقوطيالملكوكان

وطليطلةقرطبةعلالاستيلاءواصلالذيطارقيدعلىم171يوليوفي

القوطية.العاصمة

أخرىوأماكنأشبيليةأخذأنوبعدأكبر،جيشمعالمضيقعبورموسىتابع

،الأمويالخليفةبأمردمقإلىموسىاسئدعيوحينئد.طليطلةفيطارقإلىانضم

منسنواتثلاثخلالاستطاعالذيالعزيزعبدابنهيديفيالمنتصرةالأراضيتاركا
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عرفتالتيالأيبيريةالجزيرةشبهمعظمعلىسلطانهيبسطأنم(7171-5)2حكمه

"."الأندلسباسمفصاعذاالحينذلكمنذالعربعند

السلطةإلىعبايصي،خليفةأولم(،)974-754السفاحالعباسأبوجاءعندما

وهرب.الأمويةالعائلةأعضاءجمغذبحطريقعنسلطانهيعززأنرأىدمشقفي

بنفسهاستقرحيث،الأندلسإلىثم،المغربإلى،الأمويينأحد،الرحمنعبد

إسبانيا،فيالأمويةالدولةبدايةهيهذهوكانتبالأمير،ملفئاقرطبةفيم756عام

(م)756-788الأولالرحمنعبدواتخذم،3101عامحتىالأندلسحكمتوالتي

بناؤهأعيدالذيالكبيرالمسجدشيدم784-786الفزةوفي،لهعاصمةقرطبةمن

ورثته.أيديعلىمراتعدةتوسيعهوتم

الثالثالرحمنعبدحكمتحتذروتهاإلىالأندلسفيالأمويةالدولةوصلت

الأندلساستقلالمؤكذا،م929عامفيأخليفة9لقبأخذالذيم(69ا)129-

المعروفةالإسلاميةلقرطبةالذهبيالعصربدأهنامن.الشرقفيالعباسيةالخلافةعن

تحتالذهبيالعصرواستمر1(.)"الأندلس"عروسباسمالعربالمؤرخينعند

الثانيهثماموحفيدهم(،619-769)الثانيالحكموخليفتهالرحمنعبدابنحكم

المنصور.وزيرهيديفيوألعوبةدميةكانالذيم(9-501)769

الزهراء.لمدينةالعظيمالقصرلبناءقرطبةخارجموقغاأالرحمن"عبداختار

تلكلتنافس،الإسلاميالعالمفيالمكتباتأعظممنواحدةقرطبةفيأ"الحكموشتد

أسسهاالتيالحرةالمدارسمنوالعديدالخليفةمكتبةوبفضل،والقاهرةبغدادفيالتي

آفاقطبقتواسعةوشهرة،رفيعةومكانةطيبةبسمعةقرطبةحظيت،عاصمتهفي

الذيناليهودعنناهيكالسواء،علىوالمسلمينالمسيحيمالعلماءوجذبتأوروبا،

(1)،4+،3"+ع))أ+ءثم،+4!يأولع53ح"أاعه*!"4+أوللأ،لأ53،أح"+كاكلألأس!4آهولول3ا+أ

3،+أ!ه.8.110
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القرنفيقرطبةعنالمغربيالمؤرخ"إالمقريذىولمحا.الإسلاميالحكمتحتعاشوا

المقامالجسرمنهاأشياء،أربعةفيالعالمعواصمعلىقرطبةتفوقتدز:الميلاديالعاشر

مدينةهيالثالثوالشيء؟الأولانالشيئانهماهذانوالمسجد.النهرمنكلعلى

)1(.!الرابعةالميزةهيوتلك-المعرفةهيجميعهاالأشياءأعظملكن.الزهراء

مدنفيبهامطالبينعدةإلىالخلافةانتقلتم2001عامفيالمنصوروفاةبعد

عاقاستينفترةالخلافةوتلا.م3101عامفيتمافاألغيتوأخيزا،الرئيسيةالأندلس

للممالكسمحمما،الإسلاميةالدويلاتمنفسيفساءإلىالأندلسفيهاتثرذمت

حينئدمعروفاأصبحبمابادئةجنوتا،التوسعفيتبدأأنالشماليةأسبانيافيالمسيحية

إلىكبيرمسيحيانتصارأولتاريخويعود)+(.ولهححول4ألا!"3الاسزدادحركةباسم

السادسألفونس،وليونقشتالةلملكوخضعتطليطلةسقطتعندم5851عام

ام(.اا-90)572

حاكممساعدةعنالبحثإلىالصغارالمسلمينالحكامطليطلةسقوطدفع

إلىيوسفعبرم(.011-61016)تاشفينبنيوسفالمغربفيالقويالمرابطين

الشماليةأسبانياوأنقذتردد،بلاألفونسوجيشهزمعندمام5861عامفيالأندلس

دامتالتيالأندلسفيالمرابطينسيادةإلىهذاأدى.المسيحيينأيديفيالسقوطمن

المغربمنقويةدولةمحلهمحلتعندما،الميلاديع!ثرالثانيالقرنمتصفحتى

الموحدونبسطم(1-1351163)أالمؤمنعبد9عصروفي.الموحديندولةهي

منالموحدونعانىم1212عاموفي.والأندلسالمغربمنكلأنحاءعلىسلطانهم

المدنعلىالتاليالقرننصففياستولىمسيحيتحالفأيديعلىساحقةهزيمة

)1(أول.8)1.0،.4

الجزيرةشبهتاريخفيتقرياسنة178فترةهيص!3(43+هعلا)،5حح"740ألا5!أالاسزدادحركة)!(

ا.المزجمام2941عامفيغرناطةسقوطحتىم171فيايإسلاميالفتحبعد،الأيبيرلة
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تبقىماكلوكان.م1236عامفيقرطبةواحتل،الأندلسفيالكبرىالإسلامية

التيغرناطةفيالأحمر،بنيأو،النصريينأوأنصربنيمملكةهيالأندلسمنفعلئا

الملوكعهدفيم2941عامفيعليهاالاستيلاءتمأنإلىبالقوةاستمرت

،أراجونملكالثافيفرديناندالملكأيديعلىاهط،!حءاث!!ولن!،الكاثوليكيين9

إلى،إسبانيامنثهعههولالموريينمعظمجلبااللذينقشتالةملكة،الأولىأوإيزابيلا

لمهاراتهم،محتجزينأو،المسيحييناللورداتحمايةفيظلواقيلينلكناليهود.جانب

موجةهناككانتعندمام،9016عامحتىالتفتيشمحاكمظلتحتمحؤلينأو

والترحيل.للطردكبيرةأخرى

بإرسالالأندلسفيالعلومتطويرفي.م()822-852الثانيالرحمنعبدأسهم

تثسملإنهاالاسممجهولمغربيمؤرخعنهاقال،مخطوطاتل!ثراءالشرقإلىوكيل

عليهاشجعربما،والتنجيمالفلكعلومفيمؤلفاتإلىبالإضافة،فلكيةجداول

لدرجةقرطبةسكانأرعبم833سبتمبرمنا7فيللثممسكليكسوفحدوث

ينجيهم.بأناللهإلىوالدعاءللصلاةالكبيرالمسجدفيبسرعةتجمعواأنهم

")"(ارندةفيؤلدالأمير.بلاطوشاعرمنجمام(887)تفرناسبنعباسكان

فرناسابنأدخلوموسيقئا.ومخزغاوطبيتافلكئاأيضاوكان،بربريأصلمن

ذاتبعدفيماأصبحتالتيهند،السندزيج،الفلكيةالخوارزميجداولمننسخة

ابنبنىالأم!ير،رعايةوتحت.المسيحيةأوروبافيالفلكعلمتطورعلىملموستأثير

مائيةوساعة،الفلكيةالحلقذاتوآلة،سماويةقبةبه،قرطبةفيمرصذافرناس

طريقةواكتشف،الإيقاعبندولفرناسابناخزع.الصلاةأوقاتتبينأنتشطيع

تبغا،صحوةأو،غائمةتبدولكيضبطهايستطيعسماويةكرةوصنعالكوارتز،قطع

الإسميانية!4+ه""رندة9أنهاوالأصوب،44ه"فيولدفرناسبنعاسأنالمؤلفذكر)5(

(.المزجمأ
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فيول"3!-لةس!ح!اء!الرصافةقصرأعلىمنبالقفزيطيرأنأيضاحاول.الطقسلحالة

خشبي،إطارفيالمثبتالريشمنصنعها،اخقراعهمنطيرانأداةمستخدفاقرطبة

بخشونة،الأرضعلىهبوطهعندبجروحأصيبولكنهما،لمسافةللطيرانوتهيأ

عندماالذيلري!استخدامفيالطيورطريقةملاحظةفيبفشلهذلكناقدوهوعلل

الشجر.أفرععلىتحط

يرأسهاالتيالأطباءبمدرسةمشهورةالميلاديالعاشرالقرنفيقرطبةكانت

عبدوزيرم(099حوالي-519)حواليأشبروطبنحسداي9اليهوديالطبيب

نشاطاتعلىأيضاحسدايأشرف.الثانيلهشامالشخصيالطبيبثم،الثالثالرحمن

مهماتهإحدىوشملت.الخلافةباسمدبلوماسيةمهامبتنمدوقامالملوكيةالزجمة

.م949عامفيالقسطنطينيةالبيزنطيةالعاصمةمنسفيراستقبالالدبلوماسية

السابعقسطنطينالإمبراطورمنالثالثالرحمنلعبدهدايامعهالمبعوثوأحضر

الأدوية9عناليونانيةباللغةرائعةمخطوطةالهداياهذهبينمنوكان،بورفيروجنيتوس

لدياسقوريدس.!الطبفيالمفردة

ولهذا،المخطوطةليقرأكافيةبدرجةاليونانيةاللغةيعرفمنقرطبةفييوجدلم

حيث،قرطبةإلىنيقولا"9يدعىبيزنطيراهبإرسالبترتيبالبيزنطيالسفيرقام

القديمة.الإغريقيةيتكلمونصقليةمنعرببصحبةم159عامفيإليهاوصل

علماءمنلمجموعةدياسقوريدوسكتاببشرحالفورعلوالعربنيقولاوقام

الأندلس.فيالعقاقيرعلمدراساتفيبذلكمسهما،حسدايبرئاسةقرطبة

والأطباءالصيادلةلتعليماللاتينيةإلىالعربيةمنبعدفيمادياسقوريدوسكتابترجم

المسيجة.أوروبافي

قسطنطينزوجة،هيلانةالإمبراطورةمعمراسلاتفيذلكبعدحسدايدخل

وتراسلالاضطهاد.منالقسطنطينيةيهودتحميأنإياهاسائلآبورفيروجنيتوس،
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تحولوقد.القرمجزيرةشبهفيتركيةقبيلةوهيالخزر،حاكميوسفخانمعأيضا

القرنأوائلأو،الثامنالقرنأواخرفياليهوديةالديانةإلىالأخيرهذا

الميلاديين.التاسع

855-)حواليالإصرائيليسليمانبنإسحقاليهوديوالفيلسوفالطبيبكان

إفريقيةإلىم009عامبعيدوانتقلممر،فيولدلحسداي،معاصرأقدمم(559

المسماةالدولةوهي،الأغالبةأمراءلآخرخاضاطبيتاأصبحوهناك(.الآن)تونس

إفريقيةعلىبالوراثةحاكماالرشيدهارونعينهالذيالأغلببنإبراهيمباسم

عندالبلادطبيبالإسرائيليأصبح،أغالبيأميرآخرغزلوعندما.م058سنةفي

إفريقية.فيالفاطميةالدولةمؤسسم(-09349)9المهديالثهعبيد

الإسلامية،الدولةفيانتشرت،العربيةباللغةطبيةأعمالعدةالإسرائيليصنف

هذهترجمت.أيضاالمسيحيةأوروبافيكثيزااستخدمتاللاتينيةإلىترجمتهاوبعد

وكتاب9!،الحميات)كتاب:المعروفةالطبيةأعمالهوأفضل.العبريةإلىأيضاالأعمال

إكتابو"التعريفاتكتاب9أعمالهوأعظم.!البول"كتابو"،والأدويةالأغذية

لهذهوكان.)العناصر(1الإسطقساتكتاب9وأ،والنفسالروحإكتابوالجواهر(،

وتوما،ماجنوسالبرتوس:أمثال،المسيحيينالمفكرينعلىملموستأثيرالمؤلفات

والشاعرالفيلسوفإلىبالإضافة،القوصيونيقولا،بيكونوروجر،الأكويني

جبيرول.بنسليمانالكبيراليهودي

حسمانبنسليمانهوالقرطبيةالطبيةالمدرسةعنللمعلوماتالرئيسيالمصدر

بينقرطبةفيالطبجلجلابندرس(.499حوالي-449)الأندليجلجلبن

شبروطبنحسدايبرئاسةمجموعةمعوالعشرينوالرابعةعثرةالرابعةسئي

الرحمنعبدللخليفةالشخصيالطبيبذلكبعدوأصبحنيقولا.البيزنطيوالراهب

القيمةالمصادرأهممنوهووالحكماء"،الأطباءإطبقاتبعنوانأعمالهأهم.الثالث

الطب.تاريخفيالعربيةباللغةالكاملة
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العربيةالترجماتفقطيستعمللممؤلفهلأنخاصةبأهميةالكتابهذاويحظى

غربيينمسيحيينلأطباءأعمالمنأيضاأفادولكنه،والإسلاميةالإغريقيةدرللمط

قرطبةفيالعربيةإلىاللاتينيةمنأعمالهموترجمت،الأوائلالأندلشينالأمراءعالجوا

الأندلسفيالممارسينالأطباءمعظمإن:يقول.الميلاديينوالتاسعالثامنالقرنينفي

الحكمتحتعاشوامسيحيينأو،مستعربينكانواالثالثالرحمنعبدعصرحتى

وكان،الأندلسبثقافةمتصلةثقافتهموكانت،لغتهمالعربيةواعتبروا،الإسلامي

)1(."المترجمةالمسيحيينكتبأحد"لمعارفهمالرئيسيالمصدر

من،لدياسقوريدوس"المفردة"الأدويةعنرسالةجلجلابنكتبأيضا،

آخركتائاوألف.القسطنطينيةمنأرسلتالتيالمخطوطةعلىمبنيةتكونأنالمرجح

جلجلابنأعمالظلتوقد.دياسقوريدوسيذكرهالمالتيوالأدويةالنباتاتعن

نإحيث،اللاتينيةإلىالأعمالهذهأحدوترجم،الزمنمنلفترةالأندلسفيمنتشرة

داجلجيل"إلىأعزاهاء!3أحمححأ3تسمىمقالةمناقتبسقدماجنوسألبرتوس

"."جلجللاسمتحريفايكونأنيرجحمعين

م(،1301حوالي=369)حواليالزهراويالقاسمأبووالصيدلانيالطبيبأما

منالأخيراسمهويأتي.جلجللابنمعاصزاكانفتكد"،"ألبوكاسسباللاتينيةواسمه

حياته.معظمقضىحيث،قرطبةبإمههـاطوريةالزهراءمدينةضاحيةفيميلادهمكان

جزءا،ثلاثينفيتقعطبيةموسوعة"،التصريف"كتابهوالمعروفالوحيدعمله

تغطيتقريئا.نقينصفلفترةكطبيبخبرتهوتشملم،0001سنةحواليفيأتمفا

جراحية،أدواتوصناعةتصميمعلىوتشتمل،الطبجوانبكلالموسوعة

صحة،وعلم،وتغذية،صيدلانيةوتحضيراتالنساء(،توليد)فن"و"قبالة

وفسيولوجيا،وتشريح،طبيةوكيمياء،ومقاييسوأوزان،طبيةومصطلحات

(1)لأع3+عا!+34،+،107.03.)،246.0.
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فرعفيالأطباءيتخصصبأنالزهراويأوصى!نفي(طب)أووعلاج،ومداواة

تضتعأحدهاإتمامقبلمجالاتعدةفيوالتخصصالتفرعكثرة9لأن،الطبمنمعين

وعلاقةالسريريالطبأهميةعلىخاصةبصفةوأكد)1(."الذهنوترهقالجدوى

عنإلاالطبيةمعالجتهتقدميتابعأنالطبيبيستطيع"لاقائلأ:،بالمريضالطبيب

)2(."سريرهفيللمريضالمتكررةزياراتهطريق

دراستهمإتمامبعدالطبدراسةعلالثبابوشجععظيما،معلماالزهراويكان

طبيعئا،فيلسوفاالزهراويكانأيضا.والرياضياتوالفلكوالفلسفةللإنسانيات

استعمالفيرائذاكان.الكيميائيةالموادمنالعقاقيروتحضيرالطبيةالنباتاتووصف

لأنه،"والسعادةالمتعة"جالبأسماهالأفيونمندواءوصنع،المسيللعلاجالأدوية

الأمزجة،ويلطف،القلقويبدد،الرديئةالأفكارويطرد،للنفساسزخاءيحدث

عملوآخرونالكريمونيجيرارترجم)السوداء(.الملنخوليالعلاجمفيذاويكون

الغربية.أوروبافيجذامعروئاوأصبحالزهراوي

المجريطي،مسلمةأبيبعملالأندلسفيالفلكعلمتطورفيجديدطوربدأ

قرطبةفيدرسوالذي،الميلاديالعاشرالقرنمنالثانيالنصففيمدريدفيالمولود

الثالث،الرحمنعبدبرعايةعلماءمجموعةمعدرسأنهيبدو.م7001سنةفيهاوتوفى

للخليفة.منجماعملأنهولمجتمل

جداولعلىتحسينات(م3401)تالصقارابنوتلميذهالمجريطيأدخل

إلىانتقلالذيالعملوهو،قرطبةعرضخطلتوافقوعذلها،الفلكيةالخوارزمي

عملانهناك.الباثيأديلاربهاقامالتياللاتينيةالزجمةخلالمنالمسيحيةأوروبا

"،الأسطرلابفي"رسالةوموجز"التجاري"الحساب:هماللمجريطيآخرانرائعان

(1)،؟ح+م،،+،+،!3".)07)،4.".584

)2(أ؟أ،.85.0.4!ه
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باللغةباقية)!(أول!ا"أكلة؟"3وللابطليموسلكتابالعربيةالطبعةتزاللابينما

القرنمؤرخيقولول!،ول!حي!.آه!أ(كا!اس!"الدلماتيهيرمانترجمهاأنبعداللاتينية

الأجرامبنفسهرصدالمجريطيةإنالطليطليسعدابنالميلاديعشرالحادي

الكواكبتعديل"اختصاروألفإ،إالمجسطيبطليموسكتابوشرح"،السماوية

المجريطيكانالشاطرابنالميلاديعشرالرابعالقرنلفلكيوطبفاإ.البتانيزيجمن

التي،السماويةالأجرامحركةنظرياتوضعواالذينالإسلاميينالفلكيينمنواحذا

المثالي.البطلميالأنموذجعنمختلفةكانت

ابنلزغمطبفاإ،الحكيم"غايةكتابمؤلفهوالمجريطيأنيعتقدكان

اللغةإلىالعملهذاترجمفقد.الآنمرفوضاأصبحلادعاءاهذالكن،خلدون

إلىذلكبعدوترجمالعاشر.ألفونسوقشتالةملكبرعايةم5621عامالقثشالية

،لهيوقراتوسالعربيلاسما"بقراط9لكلمةتحريفوهو.أح*قأ!حبعنواناللاتينية

،العنوانصفحةفيأأالحكيمصفةتنسبوإليه،المؤلف،المجريطيوليس،أنهبفرض

)1(."والعرافةالسحربفنونوالعالم...الرياضياتفيالمهارةبالغ..."الفيلسوفأي

للسحر،وافية"خلاصةبأنه*أع،!حأ!أو"الحكيم"غايةكتابيوصف

أكملويوفر"،عامةبصورةالخفيةوالحكمة،التنجيموممارسةوالكوزمولوجيا،

وقد."الميلاديعشرالحاديالقرنفيالإسلاميالعصرفيالخرافةلتيارصورة

التجريبي"والعلمالسحرإتاريخعنكتابهمنكاملأفصلأ"ثورندايك"لينخصص

فيمؤلفاتمنلمستخلصاتمتناقض"تجميعبأنهووصفه"،الحكيم"غايةلكتاب

)2(."تحصىولاتعدلاوتنجيميةسحريةوضفاتمنوخليط،والتنجيمالسحر

ا.المزجمأالمجمالإسقاطنظريةأو5،أ+،اح"3ص!3"الكرةتسطحابطليموسكتاب)-(

(1)"++453أطع،7)5.))،05؟31.

(2)ولأ4.،".518.
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العالممنالأندلسإلىأتتقد"الحكيماغايةفيالخفيةالمعرفةتكونربما

فيعمل(حزان)من""الحرانييدعىطبيئاجلجلابنذكر.ال!ئرقيالإسلامي

ربما،الاسمبنفسآخرينطبيبينعنأيضاوكتب،الثانيالرحمنعبدبلاطفيقرطبة

نأبعدقرطبةإلىقدمااللذان،الحرانييونسبنوعمرأحمدهما،للحرافيحفيدينكانا

حفيذاكانأنهاسمهمنيظهرالذيقرةبنثابتبنسنانبنثابتمعبغدادفيدرسا

الشهير.الحرانيقرةابنلثابت

الطبيةوخصائصهاالكريمةالجواهرفنفيبرعبأنهأيضاالمجريطييوصف

الكريمة،الأحجاربصقلعملقد(م9421)تالأوفيرني""وليموكان.والسحرية

يوصفهكذا.هـايحاءاترؤىإحداثيمكنه)8(السلحفاةحجربأنذلكإلىوأشار

"عندماأنهالحجرفاعليةعنوذكر.الكريمةالأحجارعالمفيالعزافالحجرهذا

نأطالماالمستقبلبمعرفةينبساللسانفإن،بالعسلأولأالمدهوناللسانتحتيوضع

")1(.تحتهباقيالحجر

(م6401-)499حزمابنعملمعالأندلسفيالعربيةالفلسفةبدايةجاءت

البلاطفيموظفينوجدهأبوهكانحيث،قرطبةفيحياتهمعظموقضىولدالذي

مؤلفاتهإلىوبالإضافة+العلومتصنيفعنكتابهالمعروفةأعمالهأفضل.الأموي

،والقانون،التاريخفيرسائلوصتفالثمعرنظمكذلكفإنه،العديدةالفلسفية

فنعنلهشعريعملأشيى)""("الحمامة"طوق!ويعتبر،والإلهيات،والأخلاق

عياء":داء"إنهعنهيقولالذيالحب

.اجملمزاا4هام5أ!ثه0،3ولع:لأصلافيهكذا(ثم!)

(1)!لاول)55،ع97-87.0.

بيالصالأصلإلىنعودأنآثرناوقد"،والألافالألفةفيالحمامةطوق9كاملأ:الكتاباسم)!ء(

،.المترجماكلماتبضععليهاوزدنا،الففهـةهذهترجمةفي
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وفيهعياء،داء،اللهأعرك،إوالحب

مقاماإنهأ.المعاملةقدرعلىمنهالدواء

الئرء،سليمهايوذلامشهاة،وعلةمستلذ،

منه،يأنفكانماللمرءأيزين.الإفاقةعليلهايتمنىولا

)1(.دا...اعندهيصعبكانماعليهويسهل

بعد،كتبوقد.الحبفنعنكتائايؤلفلأنخاصبوجهمؤهلأحزمابنكان

النساءلاحظت"لقد:عائلتهبيتفيالحريمعن،عمرهمنعشرةالرابعةبلغأن

فينشأتلأنييدعيها،أنأحديستطيعلابدرجةأسرارهنمنبينةعلوأنا،مباشرة

عقمننيالنساءإبأنالقولوواصل!"غيرهنأعرفولم،ليهنوترعرعتحجراتهن

إ)2(.الخطحسنعلودزبننيالشعر،منكث!زاعليوألقين،القرآن

كناسخات،النساءبعضبتوظيفآنذاكقرطبةفيالإسلاميةالمدارسقامت

وأميناتكمدرساتتعليماالأكثرالنساءعملتبينما،المدينةكتبسوقفعلمئلما

.والقانونالطبمجالفيالعملمنهنالقليلومارس،مكتبة

هيالإنسانيةللمعرفةالأولى"المصادرأنشعرولكنه،الوحيفيحزمابناعتقد

وقال".لفغةالصحيحالفهممع،العقلوحدس،سليمنحوعلالمستخدمةالحواس

لاعتقاداتمعاصروهتعرضبينمامباشرةالإلهيالوحيشهدواالأوائلالمسلمينإن

معرفةيستطيعونفإنهمولذا،النقيةالإسلامتعاليملحفظالمنطقإلىواحتاجواعكسية

)3(."شكأدنىدونوالبهتانالكذبكشف...والأشياء"واقع

(1)ول+ح،)!حهس!؟+،+ء،+4+53همس!؟ا،4)30*.2.110

)2(+س!7،ا!حه؟+س!س!،ألاأ!3لاس!3آه-اولا،4+وللا،ثه.8.0؟2

)؟(!ثه!ك!4+!،+!+،محأ.80.10
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مداواةفيوالسير"الأخلاقبعنوانالأخلاقفيكتائاأيضاحزمابنألف

طريقتهتحكمالتيالأشياءجميعفيللاعتدالالسقراطيالمثاليصفوفيه"،النفوس

تعالىالتمييزواهبأفادنيها،كثيرةمعانيهذاكتابيفيجمعتفمانى9،الحياةفيالخاصة

،الزمانبتصاريفالتهفممنوجلعزمنحنيبما،الأحوالوتعاقب،الأيامبمرور

ذلكتقييدوآثرت،عمريأكثرذلكفيأنفقتاحتى...،أحوالهعلىوالإلضراف

وعل،النفوسأكثرإليهاتميلالتياللذاتجميععلى،فيهوالفكرة،لهبالمطالعة

)1()"(.ا"المالطفضولمنالازدياد

الجئاني""معاذهو،للمجريطيالتاليالقرنفيالرائد،الأندلسيالفلكيكان

شرقيولء!لى"جاين)زإلىانتمائهحقيقةمنالأخيراسمهيأتيالذي(م3901)ت

فلكيةجداولمجموعةوهي"،جاين"جداولكتابهوالمعروفةأعمالهأفضل،قرطبة

جداولهكانت.جاينعرضلخطومعذلهللخوارزميهندالسنداأزيجعلمبنية

الخوارزمي،أغفلهاالتيالاعتدالينمبادرةالاعتبارفيأخذلأنههندللسندتحسيئا

تعطي.الفلكيةالنظريةعلسبقوهومنالبيرونيأدخلهاالتيالتطوراتمنوأفاد

مكةواتجاه،الصلاةأوقاتتحديدمثلعمليةلأمورإرشاداتأيضا"جايناجداول

الإسلامية،الشهوربدايةمنللتأكد(اهلالجديدقمررؤيةوإمكانية،،القبلةا

3030+،س!"هح3الطوالعلكشفالبروجشهـائطورسم،القمريةالخسوفاتوتوقع

بعد.فيمااالمؤقتينأوأالمساجدفلكيكثهثاأفادالإرشاداتهذهمنوكل

ومن.والرياضياتالفلكعلميفيدراساتالأخرىالجيانيمؤلفاتتشمل

فيوكانت،والف!هـالكاذبالشفقظاهرقطفيتبحثرسالةالانلكيةدراساتهبين

عنورسالته.النهضةعمرحتىالقروسطيالعصرمنذشائعةاللاتينيةترجمتها

(1)ااع3لا4+!ح"2ا.،اثط6+ثهأحلأ)+هولأ؟2ا+؟أس!ع؟ا3أ+4س!!7أول3الا،0،،أ+لالا!أ33،أ؟+عسأح،52لأ

هم7كهح3لاأ،"ثه،0.7؟78.

المعنىلاستكمالقليلأعليهاوزدنا،حزمابنلكتاببيالرالأصلإلىالهتجةفيرجعنا)مم!!

المزجم(.االأخلاقي
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أولفيجاينفيشوهدالذيالشمسكسوفتصف"للشمسالكلي"الكسوف

بحثوهناك.الكرويةالمثلثاتفيبحثالرياضياتيةأعمالهوأحد.م9701سنةيوليو

الخامسالكتابفيواضحغيريكونقدما"لشرحألفهإنهعنهقال"النسبة"فيآخر

يحاوللم،الآخرينالمسلمينالرياضياتعلماءمنالعديدوبخلافأ)1(.لإقليدس

لتوضيحطريقةتوجدلا"إنهقائلآالمتوازيةللخطوطإقليدستعريفإثباتالجياني

)2(."بذاتهواضحهوما

م(،01-010149)حواليالبكريمحمدبنالعزيزعبدبناللهعبدعبيدأبو

هويلفا:ابالأسبانيةولبةفيولد.الأندلسيةالجغرافياروادمنكان،للجيانيالمعاصر

"كتابأعمالهأهم.وأشبيليةوالميريا،قرطبةفيحياتهمعظمقضىولكنهاص!دا+ا،!7

وبحريةبريةلطرقوصفوهو،م6801عامأتمهالذي"والممالكالمسالك

،العربوجزيرة،الشماليةوأفرياقياأوروبا،كذلكيصف.المسافرونيستخدمها

والتاريخ،،والمناخوالجغرافيا،،الرئيسيةالمدنعنمفيدةحقائقويوضح

اليهودااوشهاداتمؤلفاتمصادرهتشمل.لاجتماعيةاوالظروف،والناس

السائحين.والمسلمين

منأجزاءإلىمباشرةغيربطريقةالكرويةالمثلثاتفيالجيانيرسالةنقلت

-أح؟ص!5،جيه!باسمباللاتينيةالمعروفأفلحبنجابرعملخلالمنالمسيحيةأوروبا

عشرالثانيالقرنمنالأولطالنصففيأشبيليةفيعاشورياضياتيفلكيوهو

الكروية،المثلثاتفيالجيانيق!فيهااستخدمالتيأعمالهأهمومن.الميلادي

الفلكية.بطليموسنظرياتفيهعذلالذي،المجسطيإصلاح"كتابإليها،وأضاف

فيعقنينبنيحيبنيوسفوتلميذهميمونبنموسىقام،القفطيلابنوطبفا

العربيةمنذلكبعدوترجمه"،المجسطي"إصلاحكتاببتنقيحم1851عامحوالي

(1)-140!65+!3ها+ألا45+،ء++!اعأ+،كا!3!.7.107،.820.

(2)"أة4.؟ه7.107.37،.680.
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النصترجمقدالكريمونىجيراروكان.م1274عامفيطتونبنموسىالعبريةإلى

تأثروقد.الميلاديعثرالثانيالقرنمنالثانيالنصففياللاتينيةإلىالمنقحغيى

الكروية،المثلثاتفيأفلحبنجابربنسخةخاصبوجهالأوروبيونالرياضياتيون

ستينياتأوائلفيالمنثمورءهاول!ول!أ!،أ3كتابهفيريجيومونتانوساستخدمهاالتي

تنظيماالمثلئاتحسابعلى"نطمالذيالعملوهو،الميلاديعشرالخامسالقرن

نبه.!.".طء-امألورتش.ر.بإلىنسبماحسب"،اللاتينيللغربمنهجتا

المفترىؤأسماهالذيأفلحبنجابرعملمنأفادكوبرنيكوسأنإلىأيضالورتش

)1(.!بطليموسعلالصارخ

عامحواليلطليطلةتجميعهاتمالفلكيةالجداولمنأخرىمجموعةتوجد

الترجمةخلالمنإلاتعرفولم"،الطليطلية"الجداولباسماشتهرت،ام960

-الجداولبإعدادوقام.المخطوطةنسخمنهائلةلأعدادحالئاالموجودةاللاتينية

والبتانيالخوارزميخلالمنبطليموسإلىمنسوبةسابقةلأعمالتعديلأكانتالتي

طليطلة.قاضيم(7501)تسعيدالقاسمأبوأشهرهمالفلكيينمنمجموعة-

بأنهالقول)يمكنالمجموعةفيآخرمتميراعضؤام(5011)تالزرقاليوكان

ماهرصانعوهول!ح!ول،4)س!طح""أرزاشيلباللاتينيةواسمه(،القاسمأبيمنأشهر

مائية.وساعاتفلكيةلآلاتكصانعسعيدالقاسمأبيلدىوعمل،بنفسهنفسهعقم

جداولأكملتالتيللمجموعةمديزاسعيد،القاسمأبيوفاةبعد،الزرقاليوأصبح

.أخرىفلكية

أخرىعقودثلاثةلمدةاالطليطليةالجداول"إلىأدتالتيالأرصاداستمرتوقد

التيالمتكررةالهجماتبسببم7801سنةحواليطليطلةتركالذيالزرقاليبواسطة

حياته.بقيةعاشحيث،قرطبةإلىوانتقل،السادسألفوئسوالمسيحيالملكبهاقام

(1)ول.".ط53حثا،!3!،07).7""ه.؟93-8.
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م1331عامحتىمستعملةطليطلةفيالزرقاليبناهاالتيالمائيةالساعاتوبقيت

عملها،طريقةلمعرفةبتفكيكهاوليونقشتالةملكالسابعألفونسوالملكقامعندما

شيدهالذيالنوعمنالمائيةالساعاتوأصبحت.تجميعهاإعادةيستطعلمولكنه

السابعالقرنأوروبافيمنت!ثرة،السماويةالأجرامحركةأوضحتوالتيالزرقالي،

.الميلاديعشر

حيث،المسيحيةوأوروباالأندلسمنكلفي"الطليطلية"الجداولاستتعملت

علىمنهاهناكوكانمارسيليا"،"جداول:بعنوانم0411حوالياللاتينيةإلىترجمت

إلىينسبوالآخر،المارسيليريمونإلىيعزىأحدهما،الاسمبنفسجدولانالأقل

إلىرجعاأيضافإنها،الطليطليةالجداولاستخدماأنهمامنوبالرغم،الإنجليزيوليم

يكونأنعموفاالمف!هـضومن.حقيقيةترجماتنسختاهماتعتبرلمولهذا.أخرىمواد

معروفةالجداولوكانت.الكريمونيوجيرارالإشبيلييوحناهماالأصليانالمترجمان

بعنوانعملهبتجميعالمارسيليريمونقامحيث،الجنوبيةفرنسافيام041عامقبل

عشرالرابعالقرنحتىمستعملةالجداولبقيت.تمس!؟أسأداح3!لاأداولل!دةأس!ول!ا"!ول

الإغريقيةإلىترجم!تقدالطليطليهةالجداولمناللاتينيةالنسخةوكانت،الميلادي

فيالجداول"تشوسر"ذكر.رائعةثقافيةدورةمكقلة،قبرصفيم0134عامحوالي

ومزوذاأورليانز،منساحزا-منجماالشخصياتأحدكانحيث"،فرانكلين"حكاية

)1(:السماويةحرفتهأدواتبكل

ي!أ3،اكاةح3+كاأحاهولحثمثاي!هم؟كاس!لاه!!(فى

الاعاس!*ح+هس!أس!س!،4س!ولس!؟أ143س!طح4وله،أ؟!

لاس!أ،طس!عث!أثاس!15)ءحأولس!؟أث!س!*"!ولكهس!لأععكه،

س!*اطثهحس!،35س!ولث!أثاس!محط،5ثمح!ح!...

(1)حلا!؟حح،م!ح،+س!؟3لالأ!ا!+س!5،،"+،حع،3امم!ولألا،كه)!+،ع،،.34300-5ح.
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الغربيالعربيالعلماستمر،م1252عامفيالمسيحيينأيديفيقرطبةسقوطبعد

نطاقعلذلككانهـالن،المغربوفي،الأندلسفيإسلاميةمملكةآخر،غرناطةفي

.كثهثامتضائل

برغم،غرناطةمواليدمن(م1132-21)56المراكشيالبناءابنالرياضياتيكان

كلفيدرسأنهالمعروفومن.بمراكشماصلةلهكانتأنهإلىيشيرالأخيراسمهأن

أشهروأن،العطارينمدرسةفيوالفلكالرياضياتتعلمحيث،وفاسمراكثىمن

وافيةخلاصة"،الحسابأعمالتلخيص"كتابهوالمعروفةوالثمانينالاثنينأعماله

(.م0021حوالي)ازدهرالحضاربكر(أبواللرياضياتيالمافقودةللأعمال

بعدولكنإسبانيا،فيبازا()الآنبسطةفيولدفقد"إالقلصاديالرياضياتيأما

إلىيفزأنإلىاغطرم4861عامفيالمدينةعلقشتالةملكةإيزابيلااستولتأن

تلخيص"لكتابشرحهوالقلصاديأعمالأحد.بتونسباجةفيتوفىحيث،المغرب

علم"تصنيفكتابالخاصةمؤلفاتهوأول،المراك!ثيالبناءلابن"الحسابأعمال

ثم"،الحسابعلمعنالجلباب"كشفبعنوانمبسطةبنسخةأعقبهالذي"الحساب

(.الهنديةالأعداد)أيالغبار"علمعنالأصار"كشفبعنوانالأخه!للعملاختصار

.القلصاديوفاةبعدأجيالىلعدةالمغربمدارسفييدرسانكاناالأخيرانالعملان

،ام294عامفيغرناطةسقوطمنفقطعافاعشرأربعةبعدالقلصاديتوفي

والثقافيالفكريالعالممنتباقىماوأهم.الأندلستاريخعلىالستارأسدلحيث

-1334)الأوليوسفالأميرأسسهاالتياليوسفيةالمدرسةهيالإسلاميةلغرناطة

يشاريزالماولكنه،المغربيالبناءأطلالسوىيتبقىلم.م9134عامفيم(4133

إسلاميةمدرسةوهي"،"مدرسةكلمةمنكامأ43!7ة!2الأصليالإسبانيباسمهإليه

جزءاأالمدرزا"أصبحتوأخيزاالأندل!.فيمدرسةآخرالعليا،للدراسات

.ام531عامفيأسسهاقدالخامسشارلالإمبراطوركانالتيغرناطةجامعةمن
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عشرالثالثالفصل

اللاتينيةإدالعربيةمق:المتقتيقيقإدالمغربمق

مثلما،المغرببيتهمفيكثيرينالعظماءالإسلاميالغربوفلاسفةعلماءكلان

الإسلاميالعالمينمنكلفيمتنقلأكثيرابعضهموسافر،الأندلسفيكثيرين!انوا

أفكازايتقاسمونفصاعذاالميلاديعشرالحاديالقرنأواخرمنذوبدأوا،والهسيحي

الجنوبية.وإيطاليا،وصقلية،الشماليةوأفريقياإسبانيا،فيخاصة،والعلمالفلسفةفي

اللاتينيةإلىالعربيةمنالإسلامي-الإغريقيللعلمالمهمينالمترجمينأول

عنتقريروهناكم(.1-6501585الفترةفي)ازدهرالأفريقيقسطنطينهو

فقطالمعروفالميلاديعشرالثانيالقرنسالرنوطبيبأعدهالمبكرةحياته

ا!كايم.ح(35ياس!"،،!37.عباسم

بلاطوزار،الشماليةأفريقيامنمسلماتاجزاقسطنطينكانالتقرير،طهـذاوطبفا

متاحةطبيةأدبياتهناكيوجدلمأنهعلمحيث،الجنوبيةبإيطالياسالرنوفيلمبارد

ودرسالشماليةأفريقياإلىقسطنطينعادسالرنو،طبيبلتقريروطبفا.باللاتينية

باللغةطبيةمؤلفاتمجموعةومعهسالرنوإلىبعدهاعاد،سنواتثلاثلمدةالطب

.ام655سنةفيذلككانربما،العربية

الديرفيراهئاوأصبحسنواتثلاثنجعدالمسيحيةإلىتحولىأنهالقصةوتقول

ذلكوبعدالدير،رئيس!"ديزيديريوسرعايةتحت،وهناك.كاسينوبمونتالبندكتي

منتصنيفاتأولاتينيةترجماتعملفيحياتهبقيةقضى،الثالثفيكتورالبابا

عربية.طبيةنصوص
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بعددقائمةكاسينو،بمونت""موناستريمؤرخ"،دياكونس"بطرسوضع

إسحقأعمالإلىبالإضافة،وجالينوسأبقراطأعمال!تشملالتيقسطنطينترجمات

عملهوكان."عباس،ابن"عليوالجزار!ابن"العربيينوالكاتبيناليهوديالإصائيلي

ترجمهالذي،عباسلعلي"الطبئةالصناعةداكاملأو"الملكيداكتابهوطموخاالاكثر

النظرية:فصلينمنمكونمنهماكلقسمينإلىوقسمهحول!ء،ول!ح""الكلياتبعنوان

نأيبدو.الانتحاللتهمةعرضةنفسهبذلكتاركا،المؤلفاسموطمس،والتطبيق

".أفلاكيوس"يوحناتلميذهأتمهئم،فقطالعملهذانصفحواليترجمقسطنطين

فيأسستالتيالطبيةسالرنوبمدرسةقسطنطينصلةعلىمباشردليليوجدلا

هناكيعلمكانأفلاكيوسيوحناأنويبدو.الميلاديعشرالحاديالقرنمنتصف

ثمعولس!ا+4ص!ولأحأعنوانتحتالدراسيالمنهاجفيقسطنطينترجماتوأدخل

القرنفيالأوروبيالطبيالتعليممنكبيرلجزءالأساسوشكلت،اححأ+ولكااأو

يدرسأنينبغيالطبأنعلدائمايؤكدقسطنطينكان.الميلاديعشرالسادس

"كتابمن!حأعهس!ط،"النظرية"قسموفروقد،الطبيعيةالفلسفةمنأساعيكجزء

التكاملية.الدراسةلهذهلأساسياحول!ص!أول!ح"الكليات

بنمحمدبكربأبيالأندلسفيالأرسطيةللفلسفةمنهجثاالمنظمةالدراسةبدأت

ابنولد.ولء3!")+س!7أفمبيساللاتينيبالاسمالمعروف،باجةبنالصائغبنيحعى

ما181وام011سنتيبينماالفشةوفيام،070سنةحواليصرقسطةفيباجة

علىالمسيحيالاستيلاءوبعد.تيانيلويتابنالمرابطيالمدينةحاكملدىكوزيرخدم

المريةإلىبالتاليمتنقلأ،المرابطينمنطقةفيحياتهبقيةباجةابنقضى،لمرقسطة

رشدابنتدخلبفضليتحررأنقبلإشبيليةفيوهووشجن.وإشبيليةوغرناطة

فيفاسإلىثم،جاينإلمماأولأانتقلتحررهوبعدرشد.ابنالفيلسوفجدالجد،

سقمهباذنجانمنأكلأنبعدماتإنهيقال.م1281عامتوفىحيث،المغرب
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ابنكان،طفيلابنلروايةوطبفا.فاسفيالمرابطيالبلاطفيالمثقفينمنمنافسوه

ويعيمالفكريمخزونهيوضحأنقبلالموتلهيسببمهمبنجاحالبالأ!شغولرا!

")1(.الخفيةحكمتهعن

لأعمالشروحاتمنهاكثير،العديدةباجةابنأعمالمنعملأوثلاثونسبعبقي

علأفكارهأثرت.لهخاصةأعمالثلاثةإلىلإضافةبا،والفارابيوجالينوسأرسطو

ميمونوابنكالالأكلهـ(.3!43باسر)أبوطفيلوابنطهـ(.307+حوس)أفيررشدابنفكر

ذلكومع،لأعمالهقليلةلاتينيةترجماتلاإتوجدولاأوله،!اكا!(.ثا!4)ميمونيدس

إلاهياته.فيباجةابنأفكاربعضأدمجالذيالأكوينيتوماالقديسفيأثرت

الأنموذجيعارضالأندلسفيعربيفيلسوفأولكانباجةابنأنيبدو

تصورمعمتضاربةلكونهاالتدويرأفلاكاستعمالرفضحيث،البطلميالكواكبي

كمركزالأرضحولتامةدوائرفيالكواكبفيهارتدوالتيالسماويةللحركةأرسطو

لادائريةمداراتأيالمركز،مختلفةدوائراستعمل،ميمونلابنطبقالكنها.اللعالم

.الأرضمركزعلىمراكزهاتنطبق

هناأرسطو."فيزياء"علىملاحظاتهفيبالديناميكاالمتعلقةباجةابنأفكارتظهر

للديناميكا.العليةأرسطوبمقاربةللحركةكسببالقوةمفهوميستبدلأنحاول

معطردئاتتناسبماجسمسرعةبأنيقضيالذيللحركةالأرسطيالقانونرفض

خلالهيتحركالذيالوسطمقاومةمععكسئاوتتناسب،للحركةالدافعةالقدرة

تحدثالحركةإن،فيلوبونوسلجونائباغا،باجةابنقال،ذلكمنوبدفي.الجسم

معتتناسبالسرعةإنأيضا،أوقال.المقاومةمنأكبرالمحركةالقدرةكانتإذافقط

())ل!400+ا!+،أ+45*م4+!!+،حلأول،أ+ثهلمهل!مآه15ا+!أءعيأا50ه؟ه،لأ.7920.
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يقطعأنعليه،الفراغفيحتى،الجسمبأناحتجكما.والمقاومةالقدرةبينالفرق

النظربصرف،محدودةتكونسرعتهفإنثمومن،معلوموقتأيفيمحددةمسافة

ماجسمسرعةبأنالأرسطيالمفهوميناقضوهذابها.يتحركالتيالسرعةمدىعن

فراغوجودفإنثمومن،مستحيلأمروهوا،نهائيةلاامحدودةغيرتكونالفراغفي

ممكن.غير

فيالتيفاشيالتون!صيللكاتبوطبفامتمكئا.وشاعزاموسيقئاأيضاباجةابنكان

،الشرقوأغانيالمسيحيينأغانيبينباجةابنأوخد،الميلاديعثرالثالثالقرن

رفضواإنهمبحيثالناسمزاجإليهمال،فقطالأندلسفيموجوذانسفابذلكمخزغا

)1(."سواهماكل

المعروف(،ام-01167)29جمزرابنمائيربنأبراهامالموسوعيالعالمكان

عزراابنولد.باجةلابنآخرمعاصزاس!+س!لأول،كا!7"أبنيزرا"باسمباللاتينية

قبلإسبانيايتركأنقبلقرطبةفيوعاشيا+،4!احتطيلةأوطليطلةفيام290سنة

ومصرالمغربإلىذلكبعدسافرلليهود.الموحديناضطهادمنهرئاام041عام

نأقبل،أم581عامفيوأكسفوردلندنزائزاهـانجلزا،وفرنساهـايطالياوفلسطين

تشمل.م1671سنةحواليتوفىأنهكثيزايرجححيثإسبانيا،إلىمجدذايعود

فيرسائلإلىبالإضافة،الدينيةوالفلسفة،العههـيوالنحوالشعر،مؤلفاته

شروخاالخاصةمؤلفاتهتشمككماوالكرونولوجيا.،والتنجيم،والفلك،الرياضيات

الفلكيةأعمالهوكانت.كثيرا"سبينوزا"أعجبتاالمقدسبالكتابأمتعلقةكتابية

والقطالونية،،الفرنسيةإلىوترجمتالقروسطيةأوروبافيجذامنتشرةالتنجمية

عبريةترجمةعزرالابنالفلكيةالأعمالوأحدبعد.فيماأخرىلغاتإلىثم،واللاتينية

35+75)1(4.0،.حا.2
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العاشرالقرنفيالخوارزميوضعهاالتيالفلكيةالجداولوهيهند"،إالسندلشرح

المثئى.ابنالأندلسيوالفلكيالرياضياتيوشرحها،الميلادي

تأليفهالمرجحالعدد""كتابفهوعزرالابنالرائعالرياضياتيالعملأما

خاناتبنظاميسمىمايصفلأنهخاصةبأهميةيحظىالعملوهذا.م0161عامقبل

الألفبائيةمنالأولىالتسعةالحروفباستخدامع!هـعنهالذيالهنديالعشريةالأعداد

أسسهالنظامهذاإنالعددكتابفييقولفهو.للصفررمزأالدائرةوجعل،ادبهـية

الخوارزميإنيقولهندللسندالمثتىلشرحترجمتهفينجدهبينما)1(،الهند""حكماء

الهندية.الأعداديفهمعربيعالمأولكان

الشخصياتمنواحذا(م11-161142الفترةفي)ازدهرالباثيأديلاركان

والترجمةالرعايةسستوياتعلىالعربيالعلماكتسابفيالمنهمكينوالرائدةالمهمة

أوأأخيهابنمخاطئا"،الطبيعية"المسائلكتابهمقدمةفيكتب.والعلوموالأسفار

فيدرسحيثفرنسا،فيأولأ)2(،"الخارجفيالطويلةدراسته"مدةعنا،أخته

وسورياالصغرىوآسيا،وصقليةسالرنو،إلىسافرثم"،لاون"فيعقمو)تورز"

برغم-إصبانيافيالعربيةاللغةتعلمأنهالمرجعومنهـاسبانيا.،وفلسطين)احتمالأ(،

منكانتللخوارزميالنهلكيةللجداولقهـجمتهلأن-مؤكدةغيربهذامعرفتناأن

تحتويالتي-الجداولهذه.المجريطيمسلمةأبوالأندل!يللفلكيمنقحةنسخة

بأولالمسيحيةأوروبازودت،سماويةبياناتقائمةا16وتمهيدئافصلأ37على

ذلكفيبما،الهندية-العربية-الإغريقيةوالرياضياتالفلكعلومعنمعارفها

باللاتينية.تظهرلكي،المثلثيةالجيبلدالةالأولىالجداول

(1)ه+لأولعسأ7!لا+أكا!2!"،حاء،..750.

(2)ح؟+35أ،ءولح4أع7ا!44+3،ل!الأيلاس!340ول3أحس!ء7ح.75ا05،10ا05
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إلىلإقليدس"العناصر"لكتابكاملةترجمةأولصاحبالباثيأديلاركانأيضا

القروسطيةالأوروبيةالرياضياتانتشارإلىأدتالتيالعمليةبذلكبادئا،اللاتينية

نأويحتمل،الحجاجعربيةمنالأولمما"العناصر"،مننسخثلاثقلإم،لإقليدس

الرشيد.هارونللخليفةالإغريقيةمنترجمهاقديكون

منجديذاماشيئا"يشرحلكيألفقد"الطبيعية"المسائلكتابهإنأديلاريقول

14-7ومن،للنباتات6إلىامن:وسبعونستعددها""المسائل1(.)"العربيةدراساتى

33-47و،النفسلعلم-1732وعموفا،للإنسان-16ا5وللطيور،

لأسبابنظراتهكانتذلكوخلال.والفلكللأرصاد-4876و،الإنسانلجسم

فيمااتبعهاوممارسةخبرةوهي؟الطبيعيةفوقللأسبابمنهاأكثرالطبيعيةالظواهر

.أوروبيونكتاببعد

أوأابنسألهعندماالعملهذافيخاصبوجهالمهمةالفقراتإحدىوردت

أجاب".اللهإلىالكونعملياتكلتعزىأنالأفضلمنيكنلم"إذاعماأخيهبنت،

ليست(الطبيعةأل!ت.وبسببهمنهلثيءفكل،الربقدرمنأقلللاأناداأديلار:

إليها.الإنصاتينبغيفإنهتقدمفيالبشريةالمعرفةأنوطالما،تنظيمبدونمضطربة

)2(."اللهإلىاللجوءيكونأنينبغيتمافا،تفشلعندمافقط

الوسطى،العصوربتميةطوالشائعة(الطبيهعية"المسائل(امحاوراتبقيتلقد

أديا،رصنف.عبريةنسخةإلىبالإضافة،م0051عامقبلظهرتثلاثبطبعات

البيزرةإلىأفلاطونفلسفةومن،التنجيمإلىالمثلثاتحسابمنتهتاوحأعمالأأيضا

مرةفيهاشرح""الأسطرلابعنرسالةالأخيرعملهوكان(.البزاةتدريبافن

(1)15أ،.26.0.4

(2)3!ا)أمماول،40.3).
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تشغيلطرقالرسالةتصف.بالفلكالمرةهذهيتعلقفيما"العرب"آراءأخرى

صراحة،عربيةمصطلحاتباستخدام،السماويةالقياساتفيوتطبيقاتهالأ-طرلاب

والجداولطأقليدس"لعناصر"ترجماتهخاصةلأديلار،أخرىأعمالمنوباقتباس

للخوارزمي.الكوكبية

عدةم11-135153الفزةخلالترجملقد.قليلالإشبيلييوحناعنالمعروف

الحركاتافيفلكئاكتائاأيضآتشملولكنها،التنجيمعنمعظمهاعربيةأعمال

يصفللخوارزميااالحسابفيورسالة،للفرغانىاالنجومعلموجوامعالسماوية

الجزئيةترجمتهفهوالإشبيليليوحنامعروفعملأفضلأما.الهنديةالأرقامنظامفيها

هيالكاملةالترجمةوكانتلأرسطو.المنسوبالأصار"ص!كتابمنالطبيللقسم

أنتيوخفيكانأنهكيفافتتاحيتهفيوصفالذيالتريبوليفيليبتباغابهاقامالتي

عليحتويالذيالكتابهذا..الفلسفيةاللؤلؤةهذه9اكتشفعندما"حهأ،ولول

)1(.تقريئا"علمكلفيمفيدماشيء

ملكالسادسألفونسوحققأنبعدالعربيةمنللترجمةمركراطليطلةأصبحت

علوالاستيلاءللأندلسالمسيحيةالاستردادلحركةكبيرنصرأولوليونق!ثشالة

.ام850عامفيالمدينة

بعدةقامقدسيجوفيا،أساقفةرئيسا،جنديسالفيأوأجنديسالينوسكان

والفارابي،رشد،وابن،للكنديأعمالأشملت،العربيةالفلسفةفيوتنقيحاتترجمات

ومن.الإصرائيليإسحقاليهوديللطبيبعملإلىبالإضافةسينا،وابن،والغزالي

آخرينمعبالتعاونبهاقامقدلجنديسالينوسالمنسوبةالترجماتتكونأنالمحتمل

وهوآخر،مؤلفمعباشزاكهتمفقطواحذاعملآهناكأنإلا،العربيةاللغةيجيدون

(1)"+53ول4أكاع،0،11.107..027
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وباللاتينيةداود،بنإبراهاماسمهيهوديمعبالاشتراكسينالابن،النفسفي9كتاب

ا.لإسبانياأوأالإشبيلييوحناباسميعرفكانوإن04،أص!!اول،،لا!"أفنداوت

علىكبيرحدإلىمبنيةفلسفيةأعمالخمسةبنفسهجنديسالينوسصنفأيضا،

المحدثةالأفلاطونيةبمادخاليتميزوهو.لاتينيةمصادرإلىإضافة،مترجمةكتب

وبوثيوس.أوجتينالقديسبفلسفةومزجهااللاتينيالغربإلىاليهودية-العربية

ف!نه،وآخرينوالفارابأرسطومنكلأنظمةأدمجالذي!الفلسفةتقسيم9كتابهأما

والمنطق(،والبلاغة)النحو،أالثلاثية9فيالتقليديالتقسيميفوقللعلومتصنيف

فيبعدفيماأثروقد(،الموسيقيةوالنظرية،والفلك،والهندسة،)الحسابأالرباعية9و

التصنيف.جداول

منهجزءاكتبالذي،عملهخلالمنفقطمعروففهوالتيفولي،أفلاطونأما

كمحررفقطاسمهوظهرأم،461وام132عاملىبينبرشلونةفيالأقلعل

إسافاسوردأاليهوديوالفلكيالرياضياتيمعبالتعاونوالعبريةالعربيةمنلترجمات

بإبراهامأيضاويعرفإ،الشرطة"صاحبلاسملاتينيتحريفوهوكاكا،303،7كاه

34!ول.ول!طكلة"!+أولط4*-4أثهأو3"ول،سةطةولح!4!ل!3اليهودي

ترجمهاالتي،العمليةالهندسةعنالعبريةرسالته!الشرطةصاحب9أعمالأهم

أسأ.6!ح644+أس!،،ال!هبعنوانم5411عامفياللاتينيةإلىالتريفوليأفلاطونمع

نشرهاتمالعربيةباللغةالأوليةوالحسابيةالهندسيةالأعمالأقدممنواحذاهذاوكان

وكان.الغربفيتظهرعياريةتربيعيةلمعادلةحلأولعلويحتوي،اللاتينيةأوروبافي

نسختهفقدتالذيلأوقليدساالأشكالاتقسيمكتابمعيتعاملعملأولأيضا

خصصالذيفيبوناشيليوناردوعلىالعملهذاأثر.بالعربيةجزئئاوبقيالإغريقية

.م0122سنةالمؤلف"العمليةالهندسة9كتابهفيالهندسيةللأشكالكاملأقسما
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""الكرةكتابترجمةفيالتريفوليأفلاطونمعأيضا"الثرطةإصاحب!صاون

لبطليموسكتبفيمغاعملاقدأيضاهماالإثنانيكونوربما،البيثونىلثيودوسيوس

ترجماتوهناك.المجريطيمسلمةلأببالأسطرلابعنرسالةإلىبالإضافةوالبتاني،

فيوواحد،تنجيميةمنهاخمسة،أفلاطونإلىتنسبأخرىأعماللسبعةالعربيةمن

علمفيلبطليموسقيمةرسالةالأعمالهذهأحد(.الآن)مفقودطبيوواحد،العرافة

إلىالتريفوليأفلاطونترجمهاالتيا!ا!!مأس!+ث!5"لأربعالاتالمقاأبعنواناتجيم

ظهرتلبطليموسلاتينيةترجمةأولهذهوكانتأممة"كا!،ح+.4أ،+دابعنواناللاقينية

أوروبافيللتنجيمالكبيرةالشعبيةعلىدليلآالجغرافيا"،إو!المجسطي1قبل

لكتابالعربيةمناللاتينيةالترجمةمؤلفهوأفلاطونإنقيلكذلك.القروسطية

فيبوناشيبواسطةأفلاطونترجماتواستخدمت."المتماسةالدوائر9أرشميدس

وأوائلعثرالخامسالقرنأواخرفيلبعضهاطبعاتونشرت،ماجنوسوألبرتوس

الميلاديين.عشرالسادسالقرن

السنواتخلالأالزازونيميخائيلأالمطرانبرعايةأيضاالترجماتكانت

"هوجولهقدمهالذيالإهداءمنذلكعلىويستدل،م511ا-91101

لعربيةامنأهوجو"ترجمةفيهذايظهر0!لاث!،ولس!الة(حول*53ثها"سانكتالنسيس

أيأأ"ولحشها40الا+أدابعنوانلبطليموس"الأربعالمقالاتةكتابمنمختصرةلنسخة

ليكون"المائة"الأقوالكتابأعدقدميخائيلإنهوجوافتتاحيةتقول،.المائةالأقوال

"هوجو"ترجماتأما.للمطرانأتيحتالتيالعديدةالتنجيميةللأعمالدليلأ

بواسطةالتكهنفيهابما،والعرافة،التنجيمفيفهي،عربيةمصادرمنوكلها،الأخرى

آخر(،سائلأيأو)بالماءوالتنجيملاءول!،ولهعس!!،"الأيرومانسيا9أو،الجوحالة

الطالعومعرفة"البيرومانسيا،،أوالنار،بواسطةوالتكهن"الهيدرومانسياأ،أو

مقالتينإلىبالإضافة،التواليعلىالنار،أوالماءأوالهواءفينماذجبملاحظة()الحظ

المذبوحة.الحيواناتكتفعظامبفحصالمستقبلومعرفةالتنبؤعنقصيرتين
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المزجمينجميعمنإنتاخاالأكثر(م1-4111187)الكريمونيجيراركان

فيمصدرهاجيرارحياةعنالمعروفةالقليلةوالتفاصيلبعيد.حدإلىاللاتينيين

بعدطليطلةفيأصدقاؤهكتبهاالتيوالتأبينالمدحوكلماتالذاتيةالسيرةالأغلب

الوثيقةهذهمزخما.عملأوسبعينواحذاتضمالتيأعمالهقائمةإلىإضافة،وفاته

عليبشرحلجالينوسس!+أول!لكتابلجيرارترجمةآخرنهايةفيفذرجةعليهاالعثورتم

.رضوانبن

إلىالذهابقبلاللاتينيةالمدارسفيتعليمهأكملجيرارأنبالذكرالجديرمن

ثلاثينالعمرمنبلغعندماتقدير،أقمىعلىم4411عامحواليوصلهاالتيطليطلة

غيرأنهعلمالذي"،"المجسطيبطليموسلكتابحبهإنالذاتيةسيرتهتقولعاقا.

باللغةالكتبفيضرأىإعندماوهناك،طليطلةإلىشذهالذيهو،باللاتينيةمتاح

)1(.أالترجمةيستطيعلكيالعربيةاللغةتعلمموضوعكلفيالعربية

دانيالةالإنجليزيالعالمبشهادةوذلك،العربيالعلمفيمحاضزاأيضاجيراركان

طليطلةإلىوذهبأملبخيبةأحسولكنه،باريسإلىأولآسافرالذيالمورلاني"

أعطىأ.!الفلسفةكتابهفيقولهحدعل")2(،!العالمفلاسفةأأحكميسمعلكي

عنالعامةمحاضراتهإلىوالاستماعالطليطليلجيرارمقابلتهعنمفصلآتقريردانيال

محاضراتإلىأيضاواستمعإ.النجومأحكامعلمإلىالكبير)المدخلمعشرأبيكتاب

المجسطيلكتابترجمتهفيجيرارمعتعاونمستعربوهوا،ك!،اثهلاهأكا!،*أولس!6

لعدممنفردأيعملكانجيرارأنيبدوأنهإلا.م1751عامفييبدوماعلىأتماهالذي

.الأخرىترجماتهمنأيفيلهمشاركأيوجود

(1)4+محأ،لأ،!3،1107.30.").74

)2!5!ااناول.27.10.5
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،وأرشميدس،وأوقليدسلأرسطو،مؤلفاتالعربية!جيرار،ترجماتت!ثممل

وابن،والرازي،والخوارزمي،الكنديأعمالإلىلإضافةبا،وجالينوس،وبطليموس

معشر.وأبي،موسىوبني،اللهشاءوما،أفلحبنوجابر،والزرقالي،الهيثموابنسينا،

فيعملآ17و،الطبفيعملأ42الترجماتهذهتغطيهاالتيالموضوعاتوتشمل

الفلسفةفيعملأا4ووالديناميكا،والأثقالوالبصرياتوالرياضياتالهندسة

والضرب،والعرافةالخيمياء،فيأعمال7و،والتنجيمالفلكفيعملآا2و،والمنطق

جغرافية.مظاهرمنبالمستقبلالتنبؤأو(،أللتكهنبالرمل

إليهن!سبالتيالأصيلةالأعمالمنعدذاأيضانشرقد"جيرار"يكونرب!ا

إسحقبواسطةطبيةلنصوصتفسيريينشرحينتشملوهيمؤقئا،بعضها

أ،دهولهس!ق!ا"لرملاضربفلك!بعنوانمقالينإلىلإضافةبا،لإصائيليا

نأيرخحوربما.قهء"+!حول!ا!،حأ!ل!ولول!ويةلسماالقبةانظرية9و،ولثه435ولهأول!ح

أسلوبه.علىترجماتهفيإجيرار"اعتمدالذي!الإشبيليليوحنا9الأخيرةالمقالةتكون

مصدرأيمنأكثر"جيرار"طريقعنالغربإلىالعربيالعلممنكثيرانتقل

الطب،علمفيوبخاصة،الأوروبيالعلمتطورعلىعظيماتأثيزاترجماتهوأثرتآخر،

عصرفيالطبيةللدراساتتقدفاالأكثرالحالةاللاتينيالغربطلابعرفحيث

تأثيرذاتوالرياضياتوالفيزياءالفلكفيترجماتهكانتأيضا.القروسطيالإسلام

للاتجاهدراسةمنهاأكثرالطبيعةلدراسةعلميةمقاربةبمثابةكانتلأنهاعظيم

اللاتيني.الغربفيسائذاكانالذيواللاهوتيالفلسفي

بنالعلاءأبيبنالملكعبدبنمروانأباأجيرار،معاصريقدامىمنونذكر

فيولدالذي،ولء!ول02-دهأفينزوراللاتينياسمه(،م2611-2901)حواليزهر

منأجيالخسةأثمرتالتيزفربنيعائلةإلىينتميوهو.قرطبةفيوتعلمأشبيلية
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ابنوكان.والأندلسالمغربفيالمرابطيندولةفيوعملوا،امرأتانبينهممنالأطباء،

بمراكش،قصرهفيام(1-01143)6"تاشفينبن"عليللأميرشخصئاطبيئازهر

رعايةإلىعاد،بالمرابطينالموحدونأطاحوعندما.تفاهمأوفهملسوءسجنهلكنه

ومستشازا،لبلاطهطبيئاعينهالذيام(-11163)45"المؤمنإعبدالجديدالحاكم

مضاد،الترياقعنأولهما،المؤمنلعبدطبيينعملينزهرابنأهدى.وزيربدرجةله

التغذية.عنوالآخر،السموم

إلىبالإضافة،وجالينوسأبقراطأعمالعلمبنيةزهرلابنالطبيةالأعمالكانت

المداواةفيالتيسير9كتابهوشهرةأعمالهأكثر.الخاصةوأبحاثهالعربأسلافهأعمال

الذي،النصهذا.تأليفهعلىشجعهالذيرشدابنصديقهإلىأهداهالذيوالتدبير"

النهضةعصرحتىمستعملأوظل،واللاتينيةالعربيةإلىترجم،مقالةثلاثينفييقع

الحديثة.الأوروبية

باسماللاتينيةفيالمعروف،طفيلبنمحمدبكرأبووالفيلسوفالطبيبأما

شمال")قادشآشواديفيم5011عامحواليؤلدفقد3!حكا!لاكا!،باسر!أبو"

وأصبحطبيتاعمل.قرطبةأوأشبيليةفيوالفلسفةالطبودرس،غرناطةغربي

للخليفةشخصئاطبيئاآنذاكوعين.وطنجةسبتةلحاكمثم،غرناطةلحاكمسكرتيزا

إلىأحيل.المقربينأصدقائهوأحدأم(184-1)163يوسفيعقوبأبيالموحدي

.م1851عامتوفيحيث،بالمغربمراكشإلىوانتقل،م1821عامفيالتقاعد

وحثيشابعن!يقظانبن"حيئالفلسفيةقصتهبسببطفيلابنشهرةذاعت

تفكيرهخلالمنويصل،الهنديالمحيطفيصحراويةجزيرةفيوحيذايعيش

م1671سنةفياللاتينيةإلىالروايةترجمت.المعرفةمستوياتأعلىإلىالفطري

وقام،أ؟!ا50"هول403،لاولاأحكاةلاثهنابعنوصغرلأا!كوكبارددواإ"سطةبوا
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إحدىولعل.ام807سنةفيالإنجليزيةإلىالعربيةمنترجمةبأول"أوكللي"سيمون

الهضرةكروزو"روبنسون)بكتابةديفودانيلإلىأوحتقدلترجماتاهذه

توماسمنكلعلىأثرت50)أط!لاط"ه3ألاول40ألا(س!!34إنويقال.م9117عام

وفولتير.لينتز،وجوتفريد،نيوتنوإسحق،لوكوجونهوبز،

بعضمعولكنسينا،ابنأعمالمنيفيدأندلسيمفكرأولطفيلابنكان

نهائي،لاأصمديأبديالعالمأنعلبرهانوجودبعدماعتقادهمثل،الاختلافات

أبوتلميذهذكرها،الآنمفقودة،أطروحةأيضاكتبمحدد.زمنفيمخلوقمنهأكثر

جوانبالأطروحةهذهفيطفيلابنعارضللبطروجي،وطبفا.البطروجيإسحق

أفلاكاستخداممتحاشئا،كوكبيلنموذجواضحةبصياغةالبطلميالفلكمنمعئنة

.بطليموسبهاقالالتيالمركزمختلفةوالدوائرالتدوير

اسمهالبطروجي،إسحقأبيبواسطةالفلكفيطفيلابنأبحاثاستمرت

.م0911سنةحواليإشبيليةفيازدهرالذي،أ!!مأس!"اولث!لاالبتراجيوساللاتيني

إنهفيهيقولالذي(الفلكاعلمالهيئةفيكتابههوللبطروجيالمعروفالوحيدالعمل

طفيل.لابنتلميذاكان

رياضياتيآوصقاقدمتإنهاحيثمنبطليموسنظريةعلىالبطروجيأثنى

دوإئرهلأنمرضيىغيرالبطلميالأنموذجبأنأحسولكنه،الكوبيةللحركةمضبوطا

المفهوممعمتعارضةكانتوالنواقلالمسير،ومعدلات،التدويريةوأفلاكهمركزيةاللا

مفهومعلىت!ثشملمسألةإلىأشاركذلكالمركز.متحدةللكراتالأرسطيالفيزيائي

اتقلتثم،الخارجيةوالكرةالتاسعةللكرةالحركةمنحالأولالمحركأنمؤداهأرسطي

البطروجي،يقولفيما،كذلكذلككانوإذا.الداخليةالكراتإلىبدورهاالحركةهذه

العكس.منبدلآ،الداخليةمنأصعتتحركأنيجبالخارجيةالكواكبف!ن
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البطروجيأفكارانتشارإلىواللاتينيةالعربيةإلى"الهيئة"كتابترجمةأدتوقد

وكان.عشرالسابعالقرنإلىفصاعذاالميلاديعشرالثالثالقرنمنأوروبامعظمفي

نظريةعنيدافعونالذينأولئكجانبمنمستعملآالكوكبيالبطروجينظام

المركزخارجةوالأفلاكالتدويرلأفلاكالمؤيدينمقابلالمركزمتحدةللكراتأرسطو

كوكبيبزتيبيتعلقفيماالبطروجيإلىكوبرنيكوسأشاروقد.البطلميالنموذجفي

.م4351سنةالشمسمركزيةعننظريتهفيوالزهرةعطارد

الإدرشيمحمدالشهيرالمسلموالخرائطيللجغرافيأقدممعاصزاالبطروجيكان

الشماليالأفريقيالجانبعلىسبتةفيالإدرشيولدم(.1651حوالي-5011)

كما،والأندلسالمغربفيواسعنطاقعلسافر.قرطبةفيودرس،طارقجبللمضيق

بناءم،1381سنةفيبالرموإلىالتحركقبلوإنجلترا،وفرنسا،،الصغرىآسيازار

إ.الضققيتئن"لمملكةالنورمانديالحاكمم(4511-5131)الثانيروجردعوةعل

فيالجنوبيةإيطاليافيقدمموطئآخرمنالنورماندفعواقدالبيزنطيونكان

استولىوعندما.صقليةفيالعربقهرواثم،الميلاديعشرالحاديالقرنأواخر

الإسلاميةالسيادةتحتأصبحتام195عامفيبالرموعلىالأولروجرالكونت

فيإلاالعبيددرجةإلىالمسلمينتقليصعلىعملتقريتا"الزمانمنقرنينلمدة

المدنية،الخدمةوظائففيمنهمالموهوبينمعظماستخدمحيثبالرمو،عاصمته

،النورمانمجالسفيوالعربيةواللاتينيةالإغريقيةباللغاتالتحدثيتمكانبحيث

ابنهحكمتحتبالرمووأصبحت،الملكيةوالسجلاتالمواثيقفيتستخدموكانت

إلاعليهايتفوقلا،والمسلمينالمسيحيينمنلكلبالنسبةللثقافةمركراالثافيروجر

،بعدهجاءوامنلعصورواستمرازا،الثانيروجرعصرمنوبداية.وطليطلةقرطبة

اللاتينية.إلىوالعربيةالإغريقيةمنكلمنالترجماتيرعىالصقليالبلاطكالن
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وجودمنمستاءكانولكنهبالجغرافيا،العمليةالناحيةمنمهتماالثانيروجركان

كانالذي-"أالإدري!سييدعوأنإلىهذابهوأدى.وإغريقيةعربيةجغرافيةأع!ال

المسلمين،بينعشتأنت)إن:لهويقولبالرموفيقصرهإلى-مشهوزاجغرافئاآنئد

قبل)1(.آمئاأتكونفسوفمعنامكثتإذاأما،لقتلكيحتالونسوفملوكهمفإن

الأولوليموخلفهالثانيروجرحكمتحتبالرموفيوعاشالعرضهذاالإدريسي

.عمرهمنتبقىماهناكوقضىسبتةإلىعادوبعدهم(،11166-1)54

الفضة،منللعالمدائريةمجسمةكبيرةخريطةيصنعأنالإدريسيروجركلف

.بطليموس""جغرافيةوخاصة،وعربيةإغريقيةمصادرمنمستمدةبياناتهاوتكون

ولكنبعيد،زمنمنذالفضيةالخريطةتلاشت.الملوكورسلالرحالةإلىبالإضافة

للإدرشيالعربيةالجغرافيةالخلاصةفياأجزئيةمقطعيةخرائطفيمعالمهانسخأعيد

اختراقفيالمشتاق"نزهةباسمأيضآوالمعروفالروجري"،الكتاب9والمسماة

موجوذا.يزالولاا،الآفاق

معلوماتمع،والوصفيةالفيزيائيةالجغرافيامنكلآالجغرافيةالخلاصةعالجت

المتوسط،بالبحرالمحيطةالأراضيفيوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالظروفعن

عملترجم.القروسطيللعالمحقيقيةموسوعةتكونوبهذا،الأوسطالشرقوفي

فيباريسفياللاتينيةالزجمةوطبعت.م9161سنةفياللاتينيةإلىجزئتاالإدريي

م0184وم0183ستيبينفيماجزءينمنفرنسيةترجمةوظهرتام،961سنة

.5حهأط"،ع!ح4"س!أ5143"يسيرلإدافيااجغر"نابعنو

وليمللملكأكبرأخرىجغرافيةخلاصةالإدري!يألفالثانيرؤجرموتبعد

بعنوانصيدلانتاعملآكذلكألف)+(.أالنقسونزهةالأنس)روضبعنوانالأول

والثمارالأشجارمنالمفرداتأنواعوضروبالنباتأشتاتلصفاتأالجامع

)1(.8.0،7.107،!3!،4،+؟ول

(.الخرجمأد!!ول54،لأ-)،دا+،*1،؟447+-ا3آ:هكذاالعنوانهذاالمؤلفترجم)،(
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واليونانيةبالسريانيةأسمائهاوتفسيروالمعادنوالحيواناتوالأزهإروالحشال!

)!(."والبربرية،اللاتينيةأواللطينية

الرومانيةإمبراطور(م0521-1121)""هوهنشتاوفنأصةمنالثانيفريدريك

والملكبارباروشاالأولفريدريكالإمبراطورحفيدكان.الصقليتينوملكالمقدسة

بالرموفيوترعرع1(.إ)العالمأعجوبة9بأنهزمنهفييعرفكان.الثافيروجرالنورماندي

والصقلية،بالعربيةالحديثعندهنماحيث،عشرةالثانيةحتىالسابعةسنمن

.م1121عامفيإمبراطوزاأصبحوعندما.والإغريقيةاللاتينيةتعلمهإلىبالإضافة

حيث،الصقليتينمملكةإلىالشماليالدمنيونمنانتقل،عمرهمندثرةالرابعةفيوهو

عرفواالذينالنورمانأسلافهيفعلكانمثلما،الحريمبينالعنانلنفسهأطلق

)2(.)48("المعقدين"بالسلاطين

منعددبدعوةوقام،والرياضياتبالعلمعميفااهتمافامهتمافريدريككان

وميخائيل،تيودوروسوماستر،البالرمييوحناأشهرهم،الرائعبلاطهإلىالعلماء

العلميةوترجماتهملمؤلفاتهمالماليالعونوقدم.إ"فلاسفتهوأسماهم،الاسكتلندي

علىم2321عامفيبعضهاوعرض،والمنطقالفيزياءفيأرسطوأعمالشملتالتي

يخصصيزالماأنهالهديةمعأرسلهالذيالخطابفيوأخبربولونيا.جامعةأساتذة

أنواعكلمنهائلعدديوجدحيث،مكتبتهفييقرألكيالدولةأعمالمنوقئا

)3(.خزائننا"وتثري،وترتيببنظامإمصنفةالمخطوطات

هكذا:ل!درييالكتابهذاعنوانالمؤلفترجم)،(

س!؟ء53،+هح،،ول3أس!7!مماههآهح؟،ص!أ(3!"هكم5لمهأه7عس!335،+4)!4+!أمم!7لاه433+أ!

هآ3س!)"+أ.،،ثه!ل!اه

())ك!"م!حأ*336.0.4+4535

تكييففيالثانيفردريكإسهامبهيقصدأه،كاتعبيرأ3ع34الا5+،1"المعقدونالسلاطينة)ثمة،(

ا.المزجمأالغربإلىوتحويلها!لرقيةالأفكار

(2)ول!ثهألافى،24.0؟.

(؟)7!5ثه5ول.ع3م!3أءاا)أ"422.0.
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بالطيور.الصيدفنأي"البيزرة"،عنالشهيركتابهفيفريدريكثقافةتنعكس

عنجميلةتوضيحيةبصورمفصلةودراسةالطيور،عنعلميعملالكتابوهذا

لعملبالشكرمدينأنهفريدريكاعترف.رياضةمنهاأكثر،وعلمكفنالبيزرة

القرنأوائلفيالاسكتلنديميخائيلترجمهالذي!الحيوان"علمعنكتابهفيأرسطو

فيكتبحيث،العملهذاجوانبلبعضصارفاناقذاكانلكنه،الميلاديعشرالثاني

خاصة،عديدةحالاتفيلكن،الفرصةلاحتكلماأرسطواتبعنا"لقد:كتابهمقدمة

فيالسببهووهذا.الحقيقةعنابتعدأنهيبدوكانالطيور،بطبيعةتتعلقالتيتلك

ربماأو،الإطلاقعلالبيزرةخبرةيمارسلملأنهدائما،الفلاسفةأميرنتبعلمأننا

)1(.ممارستهاأعلىوداومناأحببناهالكننانادزا،مارسها

فيبونات!ثيليوناردوالمشهورالرياضياتيفريدريكمعهمتراسلالذينأحدكان

سنةبيزامحكمةعقدتعندماإليهأحضرالذيم(0125بعد-0171)حوالي

وأ،المربعةالأعدادفيرسالتهللتوأتمقدالوقتذلكفيليوناردوكان.م1225

بودستامن،سمعت:بملحوظةممهوزافريدريكإلىأهداهالذيأالمربعاتإكتاب

)2(."والحسابالهندسةفيدقيفامنطقاتسمعأنلآخروقتمنيسعدكأنهالبيزاوي

عملهمقدمةفيحياتهعنوكتبم،!017سنةحواليبيزافيليوناردوولد

والدهكانم!هأسأ."!أحكا!اأباشيليبرإبعنوانالحساباتعنكتابوهوالأشهر،

مدينةفيالتداوللجاليةمديزاام291عامحواليفيوغقبيزا،جمهوريةسكرتير

علىليتدرببوجياإلىوالدهمعليوناردوحضرالجزائر(.فيالآن)بجايةبوجيا

فيبيزاإلىعاد)3(."الجديدةالهندية"بالأرقامممارستهاتعلمالتيالحساباتمهنة

أ؟))1(.6)2.0،.4

أ؟أ)2(.112."..4

(؟)ل!5ءس!ا،!3!0،4.1071.ك!4.
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جعلتهالتيالرياضياتيةالرسائلكتابةفيحياتهبقيةقضىحيثام،502سنةحوالي

الوسطى.العصورفيالرياضياتعلماءأهممنواحذا

طبعالذي!ح؟اط؟كاأحكا!الحساباتكتاب:هيالمتبقيةالخمسةليوناردوأعمال

العملية"،الهندسةوكتاب،م2281سنةفيمنقخاطبعهوأعيد،م2021عامفيأولأ

بعنوانوكتاب؟التطبيقيةالهندسةعن(م1221-0221)أء،!حكا!احكاأ!أحولهءك!

يوحناوضعهارياضياتيةلأسئلةاستجابةفريدريكإلىأرسله(م221)5اع30

تاريخبدونوخطابلبيزا؟الإمبراطورزيارةوقتفيليوناردويحلهالكيالبالرمي

،المربعاتإكتابو؟الئانيفريدريكبلاطفي""الفلاسفةأحد،تيودوروسلماستر

أزواجعدديبلغكم9:الشهيرة"الأرنب"مسألةعلالأخيرالعمليحتوي(.م221ه"

زوخاينتجزوجكلكانإذاواحد،بزوجبدءا،عامخلالستولدالتيالأرانب

وهكذا؟.،التاليالشهرفيالتكاثرعلىقادزاالجديدالزوجويكونشهر،كلفيجديذا

عددكليكونمتواليةوهيفيبونات!ثي!،مسائل9يسمىماإلىيفضيالمسألةهذهحل

1..13.8.5.3.2.1...:)مثال!عليهالسابقينالعددينجمعلحاصلمساوتافيها

التيليوناردومصادروتئممل)1(.الرياضياتينفتنترياضياتيةعجيبةفهي،21(،

مضيفاحللها،التيوالعربية،والهندية،والرومانية،الإغريقيةالأعمالتتبعهايمكن

الرياضياتبدايةتحفيزعلىشكبلاساعدتالتيالخاصةالإبداعيةعبقريتهمنإليها

.الجديدةالأوروبية

كتاب9مقدمةفيأيضاذكرهالذيالبالرمييوحناإلى3ا30كتابهليوناردواأهدى

القطععنعربيةلمقالةاللاتينيةالزجمةهيليومناالمعروفالوحيدالعمل(.المربعات

.الموضوعنفسفيالهيثمبنللحسنعملمناستلالهاسبققدتكونربماالزائد،

5!))(2.0،3ءلألأ.7
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انطاكية،في،الفيلسوفأنهعلىعادةإليهيشارالذي،تيودوروسماسترولد

والعربيةالإغريقيةمنكلمنومزخماومنجما،وسفيزا،،لفريدريكسكرتيراوعمل

ايرجمةهصأعمالهأحد.للإمبراطورالرئيسيالحلوىصانعأيضاوكان،اللاتينيةإلى

،م0125عامحواليفيوفاتهحتىالإمبراطورخدمةفيوظل.البيزرةعنعربيلعمل

فيلسوفناتيودورالمرحومظل!حيثآخر،أئيرلمقزبالهبةجذدعندما

1(.")حياتهطوال

ولد.للبلاطمنجماالاسكتلنديميخائيلأعقبالذيهوتيودوروسيكونربما

علىاسكتلندافي،الميلاديعشرالثانيالقرنمنالأخيرةالسنواتفيميخائيل

مراجعهولكن،الجامعيةدراستهعنشيئانعلملاأيرلندئا.يكونقدأنهمع،الأرجح

أيضا،بولونيافيأوبهاحاضرأودرسقدأنهاحتمالعلىتدلباريسإلىتشيرالتي

تعلميكونوقد.ام122أو0122عامفيالطبيةالبحوثبعضأجرىحيث

كتائام1721عامحواليفيترجمإنهحيث،طليطلةفيالعبريةوبعضالعربية

اليهوديث!ولءأول؟ولا!محأ،1ليفيتاأبوتيوسبمساعدة"الكرةأعنبعنوانللبطروجي

اللاتينيةالنسخةأصبحماأتمقدكانم0221عاموبحلول.المسيحيةإلىتحولالذي

التاسعالقرنفيالبطريقلابنالعربيةالنسخةمنأالحيوان!عنأرسطولكتابالمثالية

رشد.ابنثروحء"ولاول!4وس!"اس!،ح5العملينوأيضا،الميلادي

اسأ6!ح6!أء!لأالحساباتلكتابالمنقحةنسختهفيبوناتشيليوناردوأتمعندما

دخلقدالوقتذلكفييبدو،ماعلى،كانالذيميخائيلإلىأرسلهاأم228عامفي

ملخقحاللإمبراطورميخاثيلكتب.للبلاطكمنجمالثانيفريدريكخدمةفي

ضخمعملإلىبالإضافةء"،ث!لا؟ألةولأطةالحيوانعنرشدابنلكتابباللاتينية

(1)3،11)3+أكا.247.0
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ذلكفيبما،والعرافةالتنجيمجوانبكليغطي"التنجيمعلمإلى!مدخلبعنوان

الآتية،الأحداثمجرياتعلىالتأثيرأوالمشقبلعنللكشفالأرواحاستحضار

نهازا.منهاأكئرليلأتؤدىالتيالمظلمةبالأشياءالمتعلقالأسودالسحرإلىإضافة

العربيالعالمبينتناقلهاتمالتيالعلميةللأعمالالمدهشالتنوعهوهذاكان

المتأخر،القروسطيالعصرأثناءالغربفيالمسيحياللاتينيوالعالمالإسلامي

الصقليتين.إلىالمغربمنامتدالذيالثقافيالمشزكفي
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عشرالرابعالفصل

متهاالثونفلاسفة

اس!عة!أول،""الجازلباسمالغربفىالمعروفالغزالى،محمدبنمحمدحامدأبو

ولد.العقلانيةالفلسفةلرفضجاءأيضا،ومتكلماقاضياوإنمافيلسوفا،نفسهيعتبرلم

عندماتوفى،صوفىوالده،الفارسىخراسانب!قليمفى.طوسم5801عامفىالغزالى

الغزالىبلغوعندماالعائلةأصدقاءأحدرعايةفىأحمدأخيهمعوتركهصبيا،كان

درسحيث،بالمدرسةليلتحقاجورجانإلىوأخوههوانتقلعمرهمنعشرةالثانية

إلىذهبم0801سنةحوالىوفى.طوسإلىيعودأنقبلسنواتسبعلمدةالشريعة

الحرمينإمامالجوينىبملازمةالكلامعلملدراسةالمقاطعةعاصمةنيسابور،

نظامبلاطفىمشاركاالغزالىأصبحم8501عامفىالجوينىوفاةوبعدالشهير.

عامفىعينهالذىملكشاهالدينجلالالسلجوقىللسلطانالقوىالوزير،المللث

لمدةالشريعةبتدريسقاموهناكببغداد.النظاميةالمدرسةفىللشريعةأستادام1901

سينا،وابنالفارابىأعمالشاملةللفلسفةمكثفةبدراسةقامكما،سنواتأربع

الإسلاميين.أسلافهأعمالإلىبالإضافة

قراءةطريقعنة":الضلالمن"المنقذالذاتيةسيرته!نىهذاعنتحدثوقد

")1(.الفلاسفةعلمففمإتمامإلىعامينمنأقلفىاللهوفقنىلساعاتانفرادية

كتابأشهرها،الفلسفيةالأعمالمنعدذابغدادفىعملهأثناءالغزالىكتب

أخطاءبسببالكتابهذاألفإنهالذاتيةسيرتهفىيقول"،الفلاسفةأتهافت

(1)،11،7لا3+حأ!ع"ا4+لأأء!3!ححأا!بر،"ل!-)ثهـ53،أ."ه05؟-92
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الشارحينسينا،وابنالفارابىإلىأرسطومنبدءا،وهرطقاتهمالقدماءالفلاسفة

وأرسطو،أفلاطونإلىمشيزا،وكتب.الإسلامىالعالمفىأرسطولأفكارالرئيسيين

منوأتباعهمابل،كافريننفسيهماالفيلسوفينهذيننعذأنإذنعليناينبغىإنه1قائلأ

الفلاسفةمنأحذاأنذلك؟وآخرينوالفارابىسيناابنأمثالالإسلاميينالفلاسفة

بإنجازاتمقارنتهيمكنشىءأىينجزلمأرسطو،لفلسفةنقلهفى،الإسلاميين

1(.إ)المذكوردنالرجلين

الطبيعى،والعلم،والمنطق،الرياضياتبأنهاأالفلسفيةالعلوم9الغزالىعزف

نأيرىكان.والأخلاق،والسياسةوالميتافيزيقا،،الكلاموعلم،والفلسفة

إلىإثباتها")2(.أوإنكارهاحيثمن،الدينيةبالأمورلهماعلاقةلا9والمنطقالرياضيات

اعتراضهوكان.الفيزياءأو،الفلسفةأو،الطبيعىالعلمإلىينظركانالحدهذا

الإلهى.للأمرخاضعةالطبيعةبأنتعزفلمأخمهاالفلاسفةنظرياتعلىالرئيسى

تعمللا،تعالىدثهخاضعةالطبيعةبأنتعزفلمأنهاالاعتراضاتهذهكلأساس9

والعناصروالنجوموالقمرالشمس.خالقهايدىفىكأداةتعملوإن!اذاتها،تلقاءمن

")3(.الخاصجوهرهمنيواصلهأونشاطائنتجمامنهايوجدلا،لأمرهخاصةكلها

الإلهياتفىيحدثأالفلاسفة،أضلالأخطاءمعظم9أنالغزالىاعتقد

إنهماقائلآ،الأرسطيةسيناوابنالفارابىلافزاضاتخاضانقذاووجهالميتافيزيقا؟أو

كانثمومن،المنطقفىوضعاهاالتىالبرهانشروطتحقيقعلىقادرينغيركانا9

كماأرسطو،آراء9بأنالقولوواصلكبيزاإ)4(.اختلاقابعضهماعنهنااختلافهما

(1)أول،.4.".32

)2(أول،.32.0.4

أ؟))،(.7؟-6؟05"،.4

)4(أكاأ.4،.37.0
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أخطائهماكلوتندرج.الإسلاميثنالمؤلفئنآراءمنقريبةسينا،وابنالفارابىشرحها

وكان.هرطقةمنهاعشروسبعةإلحاذا،اعتبارهاينبغىثلاثةمنهابنذا،عشرينتحت

")1(.العشرينالنقاطهذهبشأنآرائهمازيفلبيانالفلاسفةتهافتلكتابتأليفى

يزاللاكانالفلسفيةللعلومدراستهأكملعندماأنهالذاتيةسيرتهفىالغزالىذكر

استيعابها،علىتحصلت-الفلسفةعلممعتعاملتالوقت"وبمرور.مقتنعغير

وأنكاملا،هدفىيحققلمأيضاهذاأنمنوتحققت-فيهازائفهوماوحددت

،)2(.مسائلهكليحلأنولامعرفتهإلىيسعىماكليدركأنيمكنهلاالمثقف

التصوفدراسةإلىبهأدىالفلسفيةبالعلومهذاالاقتناععدمأنوأوضح

العملى؟والنشاطالفكرىالاعتقادمنكلايشملالكاملالصوفىالطريقأن"عرفت

خصائصهامنتجريدهاوفى،النفسفىالعوائقمنالتخلصفىيكمنالأخيروهذا

يتوجهوأندثه،ليسممايتحررأنللقلبيتسنىبحيث،الفاسدةوأخلاقهاالأساسية

ثا)3(.لهالدائمبالذكر

فىطريقهأنمعهاشعرروحيةلأزمةبغدادفىعملهنهايةقربالغزالىتعرض

عنالتخلإلىهذاوقاده.أبدىتوابفىأملأيعطهلمأنهلدهـجةجذادنيوياكانالحياة

،المتجولالزاهدالصوفىحياةليسلكم5911عامفىبغدادومغادرةالتدريسمهنة

مكة،إلىالحجفريضةأدىثما،القدسأأورشليمإلىثم،دمشقإلىأولافذهب

عنبعيذاالحياةوواصل.م9901عامقبلفارسإلىعادوبعدها،المدينةإلىوذهب

سنجرالسلجوقىالسلطانوزير،اثفكفخرأقنعهعندما،ام601عامحتىالشهرة

الغزالىتدريسفترةدامت.نيسابورفىالنظاميةالمدرسةفىالتدريسيستأنفبأن

.ام111ديسمبرفىتوفىحيثطوسإلىبعدهاعاد،فقطعامينالثانية

15)1(أ.8؟.0،.4

)7(أ؟ا،.4."!.44-46

)؟(أ؟ا،.4.".54
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صنفأنه،حياتهنهايةقربسنجر،السلطانإلىوجههارسالةفىالغزالىذكر

من"المنقذمنها،الكلامعلمفىكتبثمانيةالكبيرةأعمالهتضمعملأ.سبعينمنأكثر

"؟الفلاسفة"تهافتمنها،الفلسفةفىأعمالوخمسة؟التصوففىكتبوستةإ؟الضلال

وأهم.بالفارسيةمنهاوقليلالعربيةباللغةأعمالهمعظموكتبت.الشريعةفىوخمسة

عنأجزاءأربعةفىتقعقصيرةنسخةوهو"،السعادة"خيمياءهوبالفارسيةلهكتاب

الغزالىأعمالأعظممنوهو"،الدينعلوم"إحياءعنوانها،العربيةباللغةالصوفية

كل"أفضلعنليبنزمفهوم،يقالفيما،يشبهالإلهىللخلقهنامفهومه.عامةبصورة

حق...هو...للإنساناللهقسمهشىءإكلأنالغزالىذكرحيث"،الممكنةالعوالم

يجبلماطبفا،بالضرورةالحقلنظامموافقالأمر،حقيقةفى،إنهفيه،ظلملا،خالص

منوليس،يكونأنيجببهالذىوبالمقياس،يكونأنيجبمانحووعلى،يكونأن

")1(.منهأفضلولاأكملشىءأىهناكيكونأنالمحتمل

علىالميلادى،عشرالثانىالقرنفىبدأالذىةالعربىالعلمانحداريعزىأحيائا

الرياضياتفىالعربىالعملظل،ذلكوبرغم،تأثههـالفكأالىإلىجزئئا،الأقل

فىخاصة،عصرهبعدطويلةلفزةعاليمستوىذا،الأقلعلى،والفلكوالميكانيكا

الوسطى.آسيا

أفيروسام(،1-1189)26رشدبنمحمدبنأحمدبنمحمدالوليدأبوكان

علهائلتأثيرلهوكان،قرطبةقضاءفىمتميزةأسرةمن،اللاتينيةفىول7ث!حة+شا

أيضاوكانالكبير،للمسجدإمافاكانالذىلجدهرشدابنشقى،العربيةالفلسفة

والطب،،والقانون،الإلهياتدرسأيضا،والدهشغلهالذىالمنصبفىقاضيا

العربية.ترجمتهاقرأالتىأرسطوأعمالوخاصة،والفلسفة

"،المؤمن"عبدالموحدىالحاكمعصرإبانام521سنةمراكشفىرشدابنكان

سوفالذىطفيلابنقابلوهناك.الفلكيةأرصادهأوليبدو،ماعلى،أجرىحينما

(1)+!"+،حأ3أ.أ+5!ك!!مول4+!+!حط..2670.
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طبفا.يوسفيعقوبأبىللخليفةبتقديمهحياتهفىمهمادوزابعدفيمايلعب

بحاجةوأنهأرسطو،لأعمالقراءتهصعوبةمنطفيللابنالخليفةشكا،للمراكشى

بهذهللقيامومشغولجذاعجوزنفسههوإنهطفيلابنقاليفسرها.شارحإلى

الضخمةسلسلتهيبدأأنإلىهذابهأدىالذىرشدابنرشحفإنهولذا.المهمة

أرسطو.أعمالل!ثروحوالمهمة

وعين،يوسفيعقوبلأبىشخصئاطبيئارشدابنأصبح،طفيلابنوفاةبعد

تحتمناصبهواستأنف.ثانيةمرةإشبيليةفىثم،قرطبةفىثم،إشبيليةفىأولأقاضئا

علىم(،11-184199)المنصوريعقوبيوسفأبىوخلفهيوسفيعقوبأبىرعاية

بالقرب!ولس!شالاسألوسينافىعامينلمدةإقامتهحددم5911عامفىالخليفةأنمنالرغم

وفى.الفلسفيةآراءهأدانوااالأصوليين1الأرثوذوكسالإسلاميينالعلماءلأنقرطبةمن

مراكش.فىبلاطهإلىمعهوأخذهرشدابنعنالإدانةالخليفةرفعم8911عامأوائل

العاشرفىمراكشفىتوفىولذا،بحريتهفيهيستمتعضئلاوقئاإلايجدلمرشدابنلكن

لدفنه.قرطبةإلىجثمانهأعيدذلكوبعد،السنةتلكمنديسمبرمن

علىشروحههما:مجموعتينإلىالفلسفيةرشدابنمؤلفاتمعظمتقسيميمكن

ثمانيةعددهافيبلغأرسطوعلىلضروحهأما.الفلسفةفىالخاصةورسائلهأرسطو،

"الشروحتضم.والطويلة،والمتوسطة،القص!هـةالروحأنواعمنعملاوثلاثين

هذهوتعتبر.إغريقيةلضروحعلعادةالمبيةأرسعلولأفكارملخصاتأ(القصيرة

العادةفىهىالمتوسطةو"الشروح.المبكرةرشدابنأعمالمنعالةالقصيرةالشروح

ابنلطلباستجابةكتبتأنهاالمعتقدومنأرسطو،لكتاباتمبسطةجديدةصياغة

رشدابنخصصهامدروسةناضجةأعمال"الطويلةو"الشروح.يوسفيعقوب

3ءأ30!عهأ"الثانية"التحليلاتمنبدءابأكملها،الأرسطيةالمؤلفاتمجموعةلمعالجة

وقد.فيزياءلميتاوا"،س!اعءحوه،لا"عأكهحثملفيزياءوا"،عاول!،ولويليها،ولا!ولالأأح3

بعضعلىوأثرت،الميلادىعشرالثالثالقرنفىاللاتينيةإلىشروحهترجمت
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الأكوينى،وتوماماجنوسألبرتوسمقدمتهموفى،آنذاكأوربافىالمثقفةالشخصيات

فكريةمنظومةإطارفىواستخدمهارشدابنأرسطيةتمثلخاصةبصفةالأخيروهذا

الكاثوليكية.الكنيسةمنلاهوتيامقبولة

الحكمةبينفيماالمقال"فصلعلرشدبابنالخاصةالفلسفيةالأعمالتشتمل

الشهيروالعمل"،الملةعقائدفىالأدلةمناهجعنو"الكشف"،الاتصالطمنوال!ثريعة

ا.التهافتتهافتأوأ"الفلاسفةتهافتتهافت"

الكتابينتأليفمنهدفهأنإلىرشدابنونته،للأولنتيجةالثانىالكتابجاء

الناسيلتزمأنصهدجممم()محمدالمشزعيريدالتىللعقائدالخارجيةالجوانبفحص9كان

)1(
"بالعقائديقصدإنهقال.اللاهوتيونأدخلهاالتىالزائفةالعقائدعنوتمييزها،"

كاملأ)2(.(المؤمنأإي!انيكونلابدونهاالتىتلكالخارجية

الافارابىأعمالعلالغزالىهجومعلللردألفهفقد"التهافت"تهافتكتابأما

دشاعهفىرشد،ابنأوضحلأرسطو.الرائدانالإسلاميانالمفسرانوهماسينا،وابن

نأجانبإلىخاطئا،كانسيناوابنالفارابىعلىالغزالىهجومأن،الأرسطيةعن

لحلرشدابنجهودمعتمشئاهذاكانأرسطو.أفكارعنغالئاانحرفتأفكارهم

الظاهرةالتناقضاتتوفيقحاوللأنه،الإسلاميينواللاهوتيينالفلاسفةبينالنزاع

الخاصةالأفكاروتعيدتجذدأنرشدابنشروححاولت.والفلسفةالشريعةبين

سينا.وابنللفارابىالمحدثةالأفلاطونيةمحلهاتحلوأن،الإسلامىالفكرفىلأرسطو

الحقيقةفئىفيهيمكرتالذىالحدإلى،الأخيرةالكلمةبمثابةأرسطوفلسفةاعتبرلقد

.البشرىالعقلبواسطة

(1)"كا"3،لأما)ولأ30(3لا،لأأ+!)15حأ؟ع،لا؟"928.0.155

)2(أ؟2،.4.".928

268

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وخاصةلأرسطو،تفسيرهمفىالفلاسفةعلالغزالىانتقدهاالتىالنقاطإحدى

لأن،الزمنمنمالحظةفىللعالمالإلهىللخلقإنكارهمكانتسينا،وابنا!ارابى

تصديقهيمكنلاأمروهوالسرمدى،منانبثققد)مؤقتا(زمنياماشيئاأنيعنىهذا

يكنلممعينةلحظة"فى:الفلاسفةحججعنللغزالىنفمارشدابناقتبس.تصورهأو

موضوعوجدثم،قبلمنعليهكانماعلىشىءكلوبقىموجوذا،الإرادةموضوع

إياهمسائلاالفلاسفةالغزالىيخاطبتمافا")1(.سخيفةنظريةهذهتكنألم.الإرادة

الإلهى:الخلقمفهومفىالخطأعن

صمديةبإرادةخلققدالعالمإنيقولونالذينأولئكنظريةتنكرونالماذا

الوقتإلىوجودهاعدميدومفيه؟وجدتالذىالوقتفىبوجودهاتقضى

يكنلمينمافيه،بدأتالذىالوقتمنوجودهاويبدأعندهتتهىالذى

محددةلحظةفىبدأتقدوكونها،تحدثلمفإنهاولذاقبل،منفراداوجودها

وجهما؟بدأتثمومن،صرمديةبإرادةذلكلهااريدقدفلأنهابعينها

فيها؟")2(.الخيفالثىءوما،النظريةهذهعلىالاعزاض

الذينالبشرلإرادةمماثلةغيرالإلهيةالإرادةكانتإذامماإذنالغزالىيتعجب

شخصمثالوأعطى.قرارهمتنفيذيؤخرونولكنهمما،شىءعمليقررونماغالئا

الأساسأعطاه!!ل!اارتكبتأنإلىفعلاذلكعليقدملمولكنهزوجتهيطلقأنيقرر

رشد:ابنوضعهاكما،الغزالىوحجة.الفعللهذاالثرعى

اللحظةإلىالطلاقصيغةعنالفعلىالطلاقبهاتأخراقالطريقة"بنفى

قنهآخر،!ثىءأىأو،المنزلماشخصدخولشرطعندهاتحققالتى

يتحققأنإلىبالخلق(أتعالىاللهقضاءبعدالعالم(أخلقتحقبقتأخيريمكن

إلا،اللهأرادهاالتىاللحظةكدأىالخقق،هذاع!يعمدالذىالئرط

،)3(.المنطقيةالأشياءسلوكتسلكلاالاصطلاحيةالأشياءأن

())طص!!،+،ول،ول7ع!+ء5!ول4ي!أ3"!أاهكههه؟لأ.982.0.

(2)أ!أ4.،61.0.

(6)ا؟أ4.،71.0.
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ومنالبشر،إرادةعنتمافامختلفةبالفعلالإلهيةالإرادةإنقائلاالغزالىاستطرد

ويسخر.صحيحةغيرالحالتينبينمقارناتالفلاسفةفيهايسوقالتىالحججفإنثم

نأاستحالةمنطقيايوضحواأنحاولواالفلاسفةإنقائلأالنقدهذامنرشدابن

افتراضهفىتمافامخطئالغزالىهـان)زمانى(،وقتىخلقفىالسرمديةالإرادةتنطوى

بئنة.صحيحةحججعلىمنهأكثرالحدسعلىمبنىالإلهىالخلقعلاعتراضهماأن

التى،المحدثةالأفلاطونيةفىالفيضكوزمولوجياالناضجعملهفىرشدابنرفض

فىالأولالوجودمنالسماويةالذكيةالكائناتتفيضوفيهاسينا،وابنالفارابىبهاقال

الفعالالعقليمنححيثالقمر،كرةعمقيبلغمابقدرالخارجيةالسماويةالكرة

إلىالفيضنظريةينسبانلأنهماسيناوابنالفارابىينقدإنه.أشكالهاالماديةللأجسام

ابنرفضكيفموضحاأرنالديز""روجركتب.تعاليمهكليشوهونوبهذاأرسطو،

نأفيهاشرحالتىالأرسطيةالنظريةلصالحالمحدثةالأفلاطونيةفىالفيضزؤيةرشد

مثل،بأمرهاأيسيزهوانما،الجذبمننوعبواسطةليس،العالميحركالأول"المحرك

1(-أمزا")يصدرلكىالتحركإلىبحاجةنفسهيكنولمعرشهعلمجلسالذىالملك

والوحى،العقلأو،والدينالفلسفةبينشقاقيوجدلاأنهرشدابناعتقد

نأيبدوعندماأنهواعتقد.نفسهاالحقيقةإلىتفضيانمختلفينطريقينيعتبرهمااللذين

هى،والحديثالقرآنأى،المقدسللنصالواعيةالقراءةتكونظاهرتا،تضارئاهناك

نتيجةتكنمهماأنهتحديذانؤكد"إننا.الخلافسيحلالمجازىالتشميرأنتبينالتى

يسمحالظاهرىالمعنىفإن،المقدسللنصالظاهرىالمعنىمعمتضاربةالتوضيح

")2(.العربيةاللغةفىالتفسيرهذامثللقواعدطبفامجازىبتفسير

(1)ولمول،41ص!2،"ثه!.67.0،21.107.

(2)الأ!+،53ولس!ه+ء3.7..".1؟8.
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الشروحترجمةبعدالغربيةأوربافىوالوحىالعقلبينالتضاربلهيباندلع

مثل،أفكارهبعضأنمنالتحققتمماوسرعان.اللاتييةإلىرشدلابنالأرسطية

"الرشديةمصطلحإلىهذاأدى.المسيحيةللعقيدةمناقضةكانت،العالمسرمدية

"سيجرالميلادىعشرالثالثالقرنفيلسوفعلىخاصةبصفةانطبقالذى"اللاتينية

نأيمكنللعقلالمنطقيةالنتائجأنسيجريعتقد3.3ء!أمه،ول!لأ!3!"البرابانتى

وهوكليهما،قبوليجبفإنهذلكومع،الدينفىبهاالموحىللحقائقمناقضةتكون

،.الوجهينذاتالحقيقةأوأالمزدوجةالحقيقةنظريةيسمىأصبحمفهوم

نظريةورفضالمركز،متحدةللكراتالكوكبىأرسطوأنموذجرشدابنقبل

شرحهفىوكتب.المسيرومعدلاتالتدوير،وأفلاكالمركز،نحتلفةللأفلاكبطليموس

النظريةبأناعتقادهعنعئرحيث،الفلكيةأبحاثهعن"الميتافيزيقا"أرسطولكتاب

الواقع:فىأساسلهليسرياضياتىخيالالبطلمية

ناجحة.بنيجة(الفلكأفىالبحثهذاإتماملىيتاحأنثبابىفى"تمنيث

لكن.طريقىفىعقباتعدةلوقوفالأملفقدت،المتقدمةستىفى،والآن

نأالمؤكدفمن.المتقبلباحثىلانتباهجاذئايكونلاربماعنهأتحدثما

واقفافي!تتجأنالمرءي!تطيعشئايقذملازماننافىالفلكىالعلم

معيمقفيهاعثناالتىالأوقاتفىتطورالذىالأنموذجإنموجودا.

1(-")الواقعمعولي!،الحابات

رشدابنيقول.كرةوخمسينخم!االسماويةللحركاتأنموذجهفيأرسطوأدخل

وأربعين.بخمسنفسههوقذرهبينما،بخمسينالعددهذاقذروازمانهفىالفلكيينإن

واقعئامتضفنهولماالعميقبالفحصيتعلق"فيما:يقولنفسهالوقتفيكتبلكنه

المهمة،لهذهتمافاأنفسهمنذرواالذينلأولئكنتركهافإننا،المسألةهذهفىوبالضرورة

آخر")3(.شىءأىإلىاهتمامهميصرفواولملها،تقريئاحياتهمخلوكرسوا

())ولمولا!4ح7،!3!،1.175؟،".،.

(2)كاأأ4.،"ثا!،21.0.
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الحركة،فىباجةابننظريةأرسطو"لفيزياء"شرحهفىرشد،ابنوهإجم

نظريةقيلدذلكمنوبدلأ،الطبيعيةالحركةأعاقالوسطأنفكرةوبخاصة

قوةعلىمقسومةعليهالمؤثرةالقوةمعتتناسبماجسمصعةبأنتقضىالتىأرسطو

المقاومة.الوسط

عزفمنأولرشدابنكان،ح،+ل!51.ولالاأل!400مودى.ألإيرنستوطبفا

لجسمالحركىالظرفتغييرفىشغلبذليتمعندهالذىأالمعدلبأنهاالقوة

فىتغيرعنعبارةوقياسهاماقوة"تأثيرأنعلنضمنأولأيضاوكان")1(،متحرك

أوضحمنالنصانهذانيكونربمامادتا")2(.مقاومةلكتلةالحركىالظرف

عشرالسابعالقرنفى"العلميةالئورة9قبلحركةعلىقوةبتأثيرالمتعلقةالنصوص

جبلتهافىلديهاالأجسامأنعلىأكدقدكانرشدابنأنيبدوكذلك.الميلادى

أصبحالذىالمفهوموهوحركتها،حالةفىتغير(الأىمتأصلةمقاومةوطبيعتها

الكراتإلىفقطالذاتىقصورهنسبلكنه!أ+!ولا،"الذاتى"بالقصورمعروقا

فىتوضععندمانهائىلاسرعةبمقدارتتحركلاأنهافىالسببيشرحلكىالسماوية

هناكتكونفلنهـالاأرسطو،نظريةتقضىمثلما،الأولالمحركبواسطةحركةحالة

.السمواتفىحركتهالإبطاءمقاومةأية

عنقصيرةرسائلداخلاصةوهىرشد،لابنالأرسطيةالشروحاتإحدى

مرورنتيجةالإبصاريتمحيثالضوء،فىلأرسطوالإدخاليةنظتؤيد"،الطبيعة

.للخارجالانبعاثنظريةفىكماالعكسمنبدلا،العينإلىءالمضىالجسممنالضوء

المختلفةالخارجيةوالطبقاتالهواءخلالالجسممنالانتقالالفقراتإحدىتصف

الأجسامصوريستقبلالضوء،بواسطةالهواء،أنعلالدليلبإيراد"نؤكد:للعين

بقيةإلىالخارجىالغلافيحملهاثم،للعينالخارجىالغلافإلىيحملهاثمأولأ،

(1)7لأههلأ،01ولأ3031لأهم3،14،ع)2؟هك!أ(+لاس!أ159،).750؟.

(2)أ؟أ.4،.078.0
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الإحساسخلفهايتموضعداخليةطبقةأعمقإلىالحركةتصلأنإلىالطبقات

العينعضوبأنهاالشبكيةتعرفأخرىوفقرةأ)1(.الجسمصورةيدركالذىالمشهتك

بلاترأ"فيلكسالتشريحعالمأحياهالذىالمفهوموهوللضوء،الحساسالأساسى

م(.-1615ا)536

منالضوءتستقبلأنبالضرورةيجب(الشبكية)أىالعينطبقات"أعمق

نأبمالكنالهواء.منالضوءالرطوباتتستقبلمثلماتمافا،العينرطوبات

المتصلالجزءفى،العينمنالطبقةهذهنطاقفىنكمنالإدراكيةالملكة

العينستائريسمىمافإنللهواء،المواجهالجزءفىولي!،بالجمجمة

الوسطفىموضوعةأنهابمقتضىالإحساسملكةتحمىالتىهى

والهواء")2(.الملكةبين

ذلك،منبدلأ،فإنهولذارشد،لابنمتاخايكنلملأرسطو""السياسةكتاب

السياسى.العلمبخصوصأفكارهعنليعبرأفلاطون""جمهوريةلكتابشرخاكتب

الوقتنماوتستشهد،جديدةبصياغة""الجمهوريةكتابمنفقرةماحدإلىوهذه

إحدىتقدم.آرائهلبعضوالتحليلاتالموضوعاتمنعددعا!بأفلاطوننفسه

،والنبوةا،الشريعةاالقانونعنرشدلابنآراءالخصوصوجهعلىالمهمةالفاقرات

أناهو...هذا.زماننافىالموجودة(ال!ثرائعأالقوانينعليهتؤكدما"إن.والفلسفة

لمعرفةالوحيدالطريقلكن،تعالىاللهيشاءما(يفعلأنفىتتمث!!الإنسانحدود

")3(.النبوةهىاللهبهيقضىالذىالأمرهذاماهية

علىأساشاالمبنى""الكلياتكتابهوالطبمجالفىرشدلابنالكبيرالعمل

كتبسبعةإلىالكتابينقسم.اطأبضإلىعزضيةإشاراتمعسينا،ابنكتابات

(1)أطول،533؟34+ح53أ53مه7أفىأه+م،5+اكه-أك!4+أ15س!!حا!!3".5؟.

(2)؟اأ4..".4؟.

(؟).+!+!محأولحه?3.7..!105ير.4
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(،الأعراض1""العلامات"،إالمرض"،"الصحةالأعضاء"،"تشريحعناوينها:

عبريتانترجمتانيوجد."الأمراض"شفاء"،الصحةحفظ""،والأغذيةلأدوية)(ا

بنأبراهامبنياسليمانيدعىمترجمبإحدا!اقام،"إالكلياتلكتابمعروفتان

يهودىعالمم5521سنةبادوافىبهاقاماهحا،س!!أبعنوانلاتينيةترجمةوهناك.داود"

.م8241سنةالبندقيةفىمنهاطبعةأولنشرت!كههس!!وله!،اسمه

الإبصار،لعمليةلثرخارشدابنفيهايقدم""الكلياتكتابمنفقرةهناك

عن7!"أ4.حولأسأ!3ء؟4لندبرج.سدافيدوصفهبمايتعلقماوخاصة

رشدابنكتب")1(.المخفىالوعىمنطقةإلىتباغاوانتقافاالعينفىالصور"استقبال

:الفقرةهذهفى

الطريقة.بهذهالأشياءصوريستئلالضوءإحاسرأنلتعلم"هـانك

غشاءإلىوينتهلهاالأشياءصورالضوء،يتوسطعندماالهواء،يستقبهلأولا

هذهتصلأنإلىأخرىأغثيةإلى(أبدورهيحملها(القرنتةأأمامى

الذىالإحساسكز(اصخلفهيقبع(.الشبكتةانهائىغثاءإلىاهـهـكة

ر")2(الصويدرك

كتابتكوينفىزهرلابنو"التيسير"رشدلابن""الكلياتكتابىمنيفادكان

واحدكتابفىالعملينكلاعلاللاتينيةالطبعاتبعضواحتوت،شاملتعليمى

سينا.لابن""القانونكتابعلالأما!تبعضفىتتؤق

إلىترجمهاقدكانسينا،لابناطب"افى"قصيدةعلشرخارشدابنكتب

شعزاالعبريةإلىحؤلهاالتاليةالسنةوفى.م0261سنةطبونبنموسىنثزاالعبرية

القرنثمانينياتأوائلفىتمتقداللاتينيةالزجمةكانت.يوسفبنأيوببنسليمان

(1)؟4+أسأ.،كا!ص!...54.01.

)2(أ؟ا،.54.0.4
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ابنصنفكذلك.م4841سنةالبندقيةفىمطبوعةونشرت،الميلادىعثرالثالث

ترجمةأيفماأعذالذىالباجوأندريااللاتينيةإلىترجمها""الترياقعنرسالةرشد

سينا.لابن"الطبفى"قصيدةعلىلشرحهمنقحةلاتينية

المشكلاتأخطرمنأنهشعرالذى،المرأةضداضمييزامنأيضارشدابنشكا

،المرأةمواهبلتطويرفرصةأومجالىبأىمجتمعنايسمحلا":الإسلامىالمجتمعفى

وهذه.ورعايتهمالأطفالإنجابدورها(يكونأنأحصرياعليهاكتبقدأنهيبدو

النساءنرىلافإنناولذا.أكه!مهامأداءعا!قدراتهمحطمتالعبوديةمنالحالة

والبلهاء،البلداءمثلحيواتهنيعشنإنهن،أخلاقيةوفضائلبخصاليتمتعن

النساءلأنمدننا،عتمالذىالبؤسظهرثمومن،لأزواجهنأنفسهنويكرسن

الحياةضرورياتتدبيريستطعنولا،الضعفعلىيزيدبماعدذاالرجاليفقن

")1(.الخاصبجهدهن

منآخرينيهودوعلماءميمونابنفىعميفاتأثيزارشدابنكتاباتأثرتلقد

رشدابنكانالميلادىعثرالثاكالقرنبدايةومع.بالعربيةأعمالهقرأوا،خلاله

نصفكانتالقرنذلكنهايةومع.العبريةإلىأعمالهوترجمتلأرسطو،المتميزالمفسر

رشدابنأصبحوالذا،اللاتينيةإلىالعربيةمنترجمتقدتقريئالأرسطوشروحه

الأكبرا.1""الشارحباسمالغر!بفىمعروفا

(1)ح؟ه"31مكا!س!ا)أ+4ول،4س!"+!اس!،+،+مهأولمه5؟ألث!53ا،411+أ3؟بالأ!أ،أس!؟+لأء!كا!عمه

لاول5ا+أ!+أ!"3."ا.22
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عشرالخامسالفصل

كراتبداخلكرات:وسمرقندمراغة

(م541-6)1332خلدونابنبعملذروتهالإسلامىالتاريخىالتأليفوصل

لمنوعهمنعملأعظمشكدبدونبأنه""المقدمةكتابهتوينبىأرنولدوصفالذى

")1(.مكانأوزمانأىفىعقلأىمثلهإلىيسبق

إلىتعليمهإتمامبعدوانتقل،فاسوفى،هناكوتعلمتون!فىخلدونابنولد

قضى.م1383يناير6فىإليهاوصلالتىوالقاهرةوتونسوالجزائروغرناطةفاس

عمل.مكةإلىوالحج،وفلسطينسوريافىسفرفش!اتعدافيماممر،فىحياتهبقية

رفيفاكان"."فرجوخلفهوابنه"برقوق"الظاهرالمملوكىالسلطانحكمتحتقاضيا

جيشحصارتحتفيهكانتالذىالوقتفىام104عاملدمشقبعثهفىلفرج

معهورتب،دمشقخارجتيمورمعخلدونابنتقابل(.تيمورألنكبقيادةمنغولى

ونهبها.المدينةأصقبلالمماليكالتتارمساجينعنالعفو

واكتسابهاللعلوم""المقدمةمنالسادساجاباخلدونابنخصص

الإنسانميز-تعالى-الله"إنبقولهويبدأ.ذلكفيالمتحصلةوالأحوالوتعلمها")2(،

ونهايةالإنسانىالكمالبدايةجعلهاوالتافكهب،علبالضدرةالأخرىالحيواناتعن

ال!ثرقفىمزدهزايزاللاالعلمبأنالقولويواصل")3(الموجوداتعلىالنبيلالتفوق

الحضارةعلويتغذى،والمغربالأندلسفىتقريئاتلاشيهمنالرغمعلى،الإسلامى

())؟اولا!؟!4لا6ا،يلالا44!9أ؟!6ا،705أأأ.

(2)أ؟ا.4..60؟؟.

(؟)أ؟).4،."؟؟؟.
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مدنئةذاتتكونأنعنأبذاتتوقفلمالمدن"هذه:القدممنذهناكازدهرتالتى

")1(.ومستمرةثرية

الخليفةأمرفقدةوالتعلمللعلمكمركزالمملوكىالعصرإباندمشقازدهرت

أثمرالذىالمشروعوهوبغداد،فىكما،دمثمقفىمراصديشيدواأنفلكييهالمأمون

.عديدةلسنواتواسعنطاؤاعلىالعربالفلكيوناستخدمهالذى"الممتحن"الزيج

الدينشرفوالفلكىالرياضياتىكان،الأرجحعلم1651عامحوالىفى

فىللطوسىالرئيسىالإنجازوكانبغداد،فىيعلمالطوسىالمظفربنمحمدابنالمظفر

أما.التكعيبيةللمعادلاتالعدديةالحلولصفيهكشفالجبرفىكتابالرياضيات

منخطيةنسخةوهى،اختراعهمنأداةباستخدامتجرىفكانتالفلكيةأرصاده

ساعةخلالتصنيعهايمكنأنهزعم"،الطوسىإعصاباسمعرفتالأسطرلاب

الطوسىأنلاإ،الدائرىالأسطرلابمندقةأقلأنهامنوبالرغمتقريئا،واحدة

وقتوإيجاد،السماويةالأجرامإحداثياتلقياسكافيةبأنهامقالاتعدةفىوصفها

المسجد.لفلكيىجذامناسبةكانتفإنهاثمومن(،القبلةأمكةاتجاهوتحديدالنهار،

أحدوكان.متمبهـيينفلكيينأصبحواالذينالشبابمنعدذاالطوسىعلمأيضا،

نصيرالشهيرالدينعالمبدورهعقمالذى(م4312)تيونسبنالدينكمالتلاميذه

الطوسى.الدين

مرصدينبتأسيسالوسطىأسيافىالمغولطحكامقامالعباسيةالدولةسقوطبعد

سمرقندوفى،بفارسوتبريزمراغةفىالأشهرالثلاثةالمراصدوكانت.مهمينفلكيين

العربشياضيايينواوالفيزيائيينالفلكيينمنعددأحرزوقد)حالئا(.بأوزباكستان

علالمغوللاستيلاءالتاليينالقرنينخلإلالمراصدهذهفىمهمةإنجازاتوالفرس

بأنهالعصرذلك،الأقلعل،حديثمؤرخيصفأنإلىأدىالذىالأمربغداد،

الإسلامى.للعلمالذهبىالعصر

أ!أ)1(4!."،.4ا.
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مراغةمرصد،خانجنكيزحفيد،خانهولاكوالإيلخانىالمغولىالحاكمأسس

-1021)الطوسىالديننصيرالفارسىوالرياضياتىالفلكىوكان.م9521سنةفى

ومكتبة.مدرسةعلىاشملالذىالتعليمىومركزهللمرصدمديرأول(م2741

وأجهزته.للمرصدالفعلىالإنشاءمديرهوالدمشقىالعرضىالدينمؤيدوكان

العرضىالدينمؤيدحالئا()المهندسالماهروالصانعوالمنجمالفلكىولد

دنىليعيشذلكبعدوذهب،الميلادىعشرالثالثالقرنأوائلفىحلبمنبالقرب

كما،فلكيةأرصاذاأجرىدمشقفىوجودهوخلال.لسورياالمغولاجتياحبعددمشق

سنةفىدمشقعلىالمغولاستيلاءوبعد.بالمدينةالمياهإمدادمنظومةومذأصلح

مراغةإلىوسافر،كمنجمفائدتهمؤكدا،المذبحةمنللإفلاتخطط،م0261

.م1266عامحوالىتوفىحيث،بفارس

مراغة؟لمرصدوصنعهاصممهاالتىوالأجهزةالأدواتعنكتتباالعرضىألف

!نى"كتاببعنوانرسالتهولعلالبطلمى،الفلكلإصلاحرسالةخصصأنهكما

التدويرفلكلنظريةبديلأقدمتالتىالعربيةالأعمالأوائلمنببساطةتعتبر"الفلك

البطلمية.

التىالرياضياتيةقهفىإحدىلأ)8(34أثه4+ا*س!ا"العرضىية"نظتعدأيفما،

بدونللكواكبالتدويرفلكحركةلتمثيلطريقةوهى،كوبرنيكوسعملألهمت

فىبعدهجاءواومنزملاؤهالعرضىنظريةمنأفادوقد.بطليموسطريقةاستعمال

وقد.كوبرنيكوسفيهمب!ا،الفلكيينمنتباغاتلاهمناستعملهاكما،مراغةمرصد

:الأخيرةالجملةفىنظريتهنصموضخا،العرضىوصف

صحتها،مفروضةإضافية"ماعدةنظرية1أو!مأخوذ"،هو!++حالكلمةبىالرالمقابل)؟بر(

،.المزجمأأعتمأخرىنظريةعلىال!هـهانلإقامةمرحيابهايؤتى
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ف!نسنصفهماالتينالحركتينمعالتدويرفلكمركزيتحركعندما"لكن

معدللمركزبسيطةكانتلوكماتبدوسوفوالمربمةانمتظمةالحركةمحصلة

نفهالجانبعلىصتقيم!تخطينعليهنقيممستقيمخطكل..المس!هـ.

متبادلتينتكونان(،الأول1الخطمعمتساويتينزاويتينيصنعانبحيث

موازياالناتجالخطوسيكون،متصلتينحافتاهماكانتإذا،داخليتينأو

1(.")عليهأقيمتاالذىللخط

حتىظلبحيثمالئااستتعلالأالمرصدأعطىهولاكويدعلالتأسيسصكإن

عرف،المدةتلكخلال.م1316عامحتىالعملفىواستمر،م1265عامفىوفاته

منفلكىبينهممن،اغةصمرصدفىعملواالذينمنالأقلعلىفلكياعشرث!انية

نصفجداريةربعيةاستعملوهاالتىاتالأدووتشمل،الصينمنوآخرالمغرب

الديننصيراستخدم.القوسدقائقلقراءةومدرجةقدما،ستينمنأكبرقطرها

الفلكيةالجداولأىإ،الإيلخانى"الزيجلتأليفالآلاتهذهوطاقمهالطوسى

خانآباغااابنهأهولاكو،خليفةعهدفىم2721عامفىأكملالذى،الإيلخانية

كا!كهـ.+!ول!4

علمفى"تذكرةبعنوانالعامللقارئكتائاأيضاالطوسىالديننصيرصنف

كوكوبيةنماذجوأدخلالتدوير،فلكنظريةسثل،بطلميةمفاهيمفيهوصف"،الهيئة

تمثلالتىأكهدا+حا"داهح"الطوسىبمزدوجة9يسمىماإبداعاته،أهمأومن.جديدة

دائريتين.حركت!تاتحادحاصللينتجأخرىة!داخلتتدحرجب!صة

أخرى!-ةداخلتتدحرجصغيرةة!فىتتمثلسىالطومزدوجةخلاصة

كانتإذا.الاتجاهعكسفىتتحركانواضارجيةالداخليةوالكرتان،الضعفقطرها

الكرةمحيطعلىنقطةفإن،الخارجيةالكرةسرعةبضعفتتدحرجالداخليةالكرة

الطوسىكان،الخارجيةالكرةقطرعلىمنطبقامستقيماخطاترسمسوفالداخلية

(1)ا!ثهأأ؟طهـ،!7ا)،31لأمكهـ.31؟ثهمأحوللأ3.1،ولهلالأول،.210؟.
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دائريتينحركتيناتحادأنهاعلىتذبذبيةخطيةحركةتمثيلعلقادزاالطريقةبهذه

سماويةحركةكلبأنالمأثورالأرسطىالقولصحةعلىيبقىوبذلك،ثابتةبسرعة

.بانتظامدائريةتكونأنيجب

والمنطق،،والأخلاق،الفلسفةفىعديدةأعمالأالطوسىألفذلك،علىعلاوة

العرافةفىرسالةإلىبالإضافة،والتنجيموالخيماء،،والطب،والتعدين،والرياضيات

)"(.االغيبوكشفالتكهنأبغيةالرملضربعن

سينا،لابنعملآخرعلىشرحهالمؤثرةالرئيسةالفلسفيةالطوسىأعمالومن

كانإذاوما4"3،ححالفضاءطبيعةمثل،النقاطمنعددحولمعهاختلفالذى

الذىأالنصيرية،الأخلاقهوالألضهرالأخلاقىوعمله.إلهبواسطةمخلوقاالكون

التعاليميدمجفلسفيانظاماوالدليلبالحجةفيه"بسطنصر:حسينشدعنهقال

...الأفلاطونيةبالتقاليدماحدوإلىللأرسطيين،الأخلاقيةبالنظرياتالإسلامية

أ)1(.وفارسالهندفىالمسلمينبينانتشازاالأخلاقيةالمؤلفاتأكثرلقرونوظل

الشيعى.للتدينالرئيسىالمصدرهو"التجريدإ)5+(بعنوانالطوسىوكتاب

نصرحسينسيدوصفهالذى!الاقتباس"أساسهو:المنطقفىالخمسةالكتبوأهم

عنقسمإلاعليهيتفوقولمايإطلاق،علىإسهائافنهفىالمؤلفةالكتبأكثرمن9بأنه

سينا")2(.لابنالشفاء!9كت!بفىالمنطق

(.المزجمألأ!+،،+هح!االرملرسالة9تسمى()!ه

)1(5!لا،م،!3!.3،107).".511

أالكلامو"تجريدالعقائد،اتجريدأيضاوشمى،الكلامعلمفىالاعقاد")تجريدكتابهو)"8(

،.المزجمأ

أ؟ا)2(.905.0،.4
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والدراساتالتقيحاتمنعدذافتشملللطوسىالرياضياتيةالرسائلأما

،وأرشميدس،أقليدس:والفلكالرياضياتفىالإغريقالعلماءلأعمالالنقدية

الأصيلةلأعمالامنالعديدألفكذلك.وبطليموس،وأرسطرخس،وأبوللونيوس

ترجمالذى"،القطاعشكلأسرارعنالقناع"كشفأشهرها،الرياضياتفى

كتابنصرحسينسيدووصف"،"ريجيومونتانوسبهتأثرورب!ا،اللاتينيةإلى

منمستقلكفرعالمثلثاتعلمعنالتاريخفىكتابأولبأنه"القطاع"شكل

1(.")البحتة"الرياضيات

!)5(المعادنعلمفىالإيلخانيةأالرسالةهوالتعدينمجالفىللطوسىعملأهم

لأولا:فصولأربعةإلىوتنقسم،بالفارسيةالمؤلفةول!+3دا4طةول!ول-ألأأول"،ل!الأ4

الجواهر،عنوالثانىلأرسطو؟الأربعةالعناصرلنظريةطبفا،المركباتطبيعةعن

لأنواعإليهما(وماالتنجيمأوبالسحرالعلاقةأذاتوالخفيةالطبيةالخصائصوخاصة

العطور.عنوالرابعلتكوينها؟الخيميائيةوالنظريةالفلزاتعنوالثالث؟اليواقيت

التعدينلعلمالكبرىالمصادرأحدالعملهذايعذةنصر:حسينلسيدوطبقا

")2(.المجالهذافىالفارسيةالعلميةللمفرداتكمصدرالقيمةبالغوهو،الإسلامى

،"قانونعلىوشرحهإ)"!(،الطب"قوانينهىللطوسىالرئيسيةالطبيةالمؤلفات

رأى"كاننمر:حسينلسيدوطبفاالأطباء،لبعضرسائلهإلىبالإضافةسينا،ابن

الطبفىالأكبرإسهامهكانوربما،الأساسفىفلسفياالطبفىالطوسى

مؤلفاتهمنها،أخرىمؤلفاتفىناقشهالذى(،النفسىالجسدىأالسيكوسوماتى

")3(.النصيرية!الأخلاقوبخاصة،الأخلاقية

(.المزجماالجوهر،ارسالةباسمأيضاتعرف)،(

(.الم!هـجمأ!الطب"ضوابطأيضاتسمى)*8(
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مراغة،مرصدفىزملائهعلىوالرياضياتالفلكفىالطوسىأعمالأئرتلقد

الشيرازىالدينوقطبم(0921حوالى)تالمغربىالدينبمحيىبدءا

تباغاوالفلاسفةالعلماءمنذلكبعدالمعرفةناقلخلالومن(،م1131-)1236

.والغربالشرقفىالعصورعبر

الأرجحعلىجاءتعائلتهأنالمغربىالدينلمحىالأخيرالاسممنيتضحكما

فىأولاالشريعةدرسلا.أمهناكولدكانإذامانعرفلاولكننا،المغربمن

الناصرالأيوبىالسلطانلدىبلاطكمنجمعملحيث،حلبإلىانتقلثم،المغرب

سورية،المغولهزمعندماالموتمنأفلتشخصيا،لشهادتهوطبقا.الثانى

الديننصيرمعليعملذهبذلكوبعدمنجما.كانأنهببساطةأخبرهمإذ

خلالفلكيةأرصاذاأجرىأنهعنهعرفحيث،مراغةمرصدفىالطوسى

.م5621-0621الفزة

الفلكفىكثيرةأخرىوأعمالا!المجسطى!خلاصةالرائعةمخطوطاتهتشمل

عنلأعمالتنقيحاتتثمملالمغربىأعمالفإنللرياضياتوبالنبة.والرياضيات

لتيودوزيوسالأكرا1وكتاب!،أبوللونيوسوطاتو"كأ"إقليدسعناصر9

الخاصةالرياضياتيةمؤلفاتهوتشمللمينيلاوس)4(."الأكر"وكتابالطرابلسى،أ

مبتكرةطريقةاستنتجوفيه)+"(،الدائرةفىالواقعةالجيوباستخراجكيفيةفىإرسالة

.واحدةدرجةمقدارهازاويةجيبلحساب

والدهكانشيرازإ،9الفارسيةالمدينةمناسمهأخذالشيرازىالدينقطب

بمستشفىاعيونأطبيبوكخالاطبيتاابإيرانكازرونإلىأنسبةالكازرونىمسعود

الكرية،ايأشكالأحوالفىيبحثالأكروعلم.الكرةف!لقةوهى،أكرةجمعأكر:)،!

.(جمفى-كأاالأياهشا3أح5!تيالكرا9أو

(.المزجما3+اثاعأ3ح+هس!"أأ،الاء)!حأ+ههم3ثه!+أإلىالعنوانهذاالمؤلفترجم()؟ءش
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لكنه،فقطعمرهمنعشرةالرابعةفىالدينقطبكانمسعودماتوعندماالمظقر.

فيهايعملظلالتىالمستشفىفىأبيهواجباتيتحمللأنتكفىبدرجةمثققاكان

وسافر،لدراساتهتمافاليتفرغالمستشفىتركذلكوبعد.التاليةالعشرالسنينطوال

خراسانفىالمتميزينللمعلمينالفلسفيةوالأعمالسيناابن""قانونلدراسةكثيرا

.والأناضولوالعراق

والرياضياتالفلكلدراسةمراغةإلىالشيرازىذهبم2621عامحوالىفى

ذهبالمرصد.منوفصلهمزاخمانذافيهرأىالذىالطوسىالديننصيرمعوالفلسفة

الوحيد،مراغةلمرصدخلفاأصبحمرصذاوجدحيثتبريز،إلىبعدئذالشيرازى

أولجايتو.وخلفهغازانالإيلخانىالمغولىالحاكمرعايةتحتوذلك

هوالكبيرالفلكىعملهوكانإ،العرضىانظريةتفاصيلبعضال!ثميرازىح!ن

"أحدأنهعلىالعرضىإلىيشيربنصبدأالذى"الأفلاكدرايةفىالإدراكنهاية9

صياغةقدمكذلك)1(،،الفلكأالفنهذافىالمتمكنهنا،العصريينالمثقفينالعلماء

لنظريتهأساشابعدفيماأصبحالذىللعرضى،المنسوبالقمرىللأنموذجتفصيلية

عنأقساماللشيرازىاالإدراك!نهايةكتابيتضمنأيضا،.القمرحركةعنالمعدلة

هذاوألحقوالكوزموجرافيا،والجيوديسياوالجغرافياوالأرصادوالبمرياتالميكانيكا

بهاقاملشروحموضوغاأصبحالذى!الهيئةعلمفىالشاهيةإالتحفة:عنوانهبعمل

لهآخركتابوهناك.إالقوشجىعلى9أشهرهملعلبعد،فيماالعربالفلكيون

")"(.الهيئةفى،تئئمفلاأفعلتبعنوان

(1)1،3أ،!!احأ؟!ك!ااس!+،)5لأس3س!قهص!؟،43س!أآ3ص!"،س!اح(+ء7ولحء4لا3لاا،!ول"اولأول+س!،3

79.0.،07(،1

إلى:العنوانهذاالمؤلفترجم)8(

ول!ه!ه)ء7!؟حس!300+ه4طهـ+ه+0513لأ+ه!كالا(50*كااهاء،+!ي"اس!هآ!أ1ا
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لكتابأجزاءخمسةمنالمكونشرحهوخاصة،الطبيةلمؤلفاتهأيفماالشيرازىاشتهر

الأخصىالطبيةأعمالهتثمل.اللاهوتيينهجومضددافعالذىسينالابن"القانون9

أ.ووصاياهمالأطباءوآدابالطبإلىالحا.جةبيانفىوارسالة"،البرصفىرسالة9

أ،الديباجلغرةالتاج"درةكتابهوللشيرازىالرئيسىالفلسفىالعمل

أقساممع،العلومتصنيفعنأجزاءخمسةمنوسفرإ،الحكمةإلىمدخلأفضل9و

والإلهيات،والموسيقى،والرياضيات،الطيعىوالعلم،والمنطق،الفلسفةفىإضافية

فلسفىعملأهمأنالفلسفةمؤرخويعتبروربما.والتصوف(،الكلامأعلم

!.للسهزوزدىلإشراقاحكمةإشرحهوللشيرازى

تبريز،فىالشيرازىتلاميذألمعمنم(-9131)1267الفارسىالدينكمالكان

كتبالشيرازى،اقتراحعلىوبناء.افارس9ميلادهمحلمنمشتقالأخيرواسمه

الأبصارلذوىالمناظر"تنقيحبعنوانالبمرياتفىالهيثمابنلأعمالشرخاالفارسى

المناظرإ.علمفى"البصائربعنوانالضوءعلمعنتأليفهمنبعملأعقبهثموالبصائر"

فىجاءتكماالإبصارفىالإدخالنظريةنص"التنقيحةكتابهفىالفارسىأورد

المش!،الهواءفئبذاتهالمعنىالجسممنالضوءإيشرق:الهيثملابنإالمناظر!كتاب

فىالضوءويكونالهواء؟لذلكالمواجهالمضئالجسممنجزءكلمنيشعوبهذا

يمكنالذىالمضئالجسمعلىنقطةكلمنويصدرومزابطا؟متواصلاالمضاءالهواء

الهواء")1(.فىالنقطةتلكمنممتذاتخيله

فىبنظريتهيتعلقماأبرزها،الهيثمابنأبحاثعلىتنقيحاتعدةالفارسىأجرى

وقدالمطر.قطرةلتناظربالماءمملوءةجوفاءزجاجيةكرةي!تخدموهنا.الألوانقوس

وانعكاسانعطاتعمليتىلاتحاديعزىقزحقوسأناستنتاجإلىدراساتهأدت

(1)أط4+س!ه33)53ء"+أح7103أ5أ+ه..124.0.
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قزحقوسفىالمطر.هطولبعدالهواءفىمعلقةماءقطرةكلفىالشمسلضوءداخلى

قبلواحدةمرةداخلتاوينعكسالماءقطرةفىالضوءيدخل،لنظريتهطبقا،الابتدائى

قزحقوسفىمجدثبينما،الخروجوعندالدخولعندينعطفأنهأىمنها،يخرجأن

إلىالأحمرمنترتيبهابحسبللانعطاتالألوانوتعزى.داخليانانعكاسانالثانوى

لقد.الثانىالداخلالانعكاسبسببالئانوىالقوسفىمقلوبةوتكون،الأزرق

القوسين:فىالمعكوسالألوانلترتيبواضخاتفسيرا"إالتنقيحفىأعطى

كل-دائرةفىومرتبةالجوا،أالهواءفىمتجمعةعديدةماءقطراتوجدتإذا"

قوسين،صورةإلىتفضىف!نها-حجمهابنفسالمذكورةالصورإحدىتعطىقطرة

زرقاء.ثمصفراء،ثم،الخارجىمحيطهاعندحمراءالصغرىالقوس:المرءيرىكما

بواسطةخلفهاماحاجبة،العلويةالقوسعلمعكوسبزتيبذاتهاالألوانتظهر

الهواءمنعتمةأكثرالقوسينبينفيماالهواءيكونفيها،تظهرالتىوالأضواءالألوان

")1(.الشمسضوءعنمحجوبةالقوسينبينالأجزاءلأنتحتهما،أوفوقهماالذى

قزحقوسعننظريتهنشرالفارسىأن)5(نظيفمصطفىالتركىالمؤرخاستنتج

أبحاثهوتعود،الأقلعلىالزمانمنبعقد(السكسونىأفرايبورجأوفديتريتثىقبل

أشار،م131وا4013بينالفترةإلىالموضوعنفسفىالنتيجةنفسإلىأوصلتهالتى

تكنلمالتىالفارسىمؤلفاتيذكرلمولكنه،الهيثملابنالبصريةالأعمالإلمماديزيتش

اللاتينية.إلىترجمتقدأبذا

ة+أع)1(ص!7.3)2.0،7.)07!!ث!!"ص!

الفيزياءعلمروادوأحد،الإسكندريةمواليدمن(791ا-)3918نظيفمصطفىالأستاذ)!(

وعينشمس،وعينالقاهرةجامعتىفىأكاديمةمواقعشغل.العربىالعالمفىالعلوموتاريخ

وكوفهبحوثه:الهيثمبن)الحسنكتابمؤلفاتهأهممن،ضمصعينلجامعةرئيساثموكيلا

نثرهماوأعاد،م4391و4291سنتىالقاهرةجامعةنشرتهماءينشفىيقعالذى"الصرية

(.المهكأجمأم8002تبههـو،العرلةالوحدةدراساتمركزراشدرشدىالدكتوربتقديم
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-5013)حصالىالشاطربنإبراهيمبن!لىالحسنأبوالدينعلاء

،عمرهمنالسادسةفىوهوأبوهتوفىجذا.متميزمؤقتالدم!ضقىم(1375حوالى

نىوعندطإ،."المطغمكنيتهاكتسبأومنهالعاجتطعيمعلمهالذىجدهواحتضنه

السياقهذاوفى،الفلكلدراسةوالإسكندريةالقاهرةإلىسافرعمرهمنالعاشرةفى

وافيةخلاصةتاتريتام0128سنةالقاهرةفىألفالذىالمراكشىعلىأبىعملألهمه

الرياضياتية.والآلاتالفلكفى

الأموى،للمسجدمؤفتاوعيندراستهإتمامبعددمشقإلىالشاطرابنعاد

تحديدإلىبالإضافةيوميا،الخص!الصلواتمواعيدتحديدالرئيسيةوظيفتهوكانت

أرصادوإجراءفلكيةآلاتبتصنيعقامأيضا.ونهايتهالمعظمرمضانشهربداية

فلكية.جداوللتأليفوحسابات

جنباأرصادهباستخداميبدو،ماعلالشاطر،لابنجداولمجموعةأولكانت

والقمرالشمسمداخللحسابالعيارىالبطلمىالأنموذجمعجنبإلى

السولإنهايةبعنوانآخرعملفىولكنه.يدملمالعملهذاولكن،والكواكب

نظامعنكثيرااختلفالذىالكوكبىالنظامطؤر"الأصولتصحيحفى،السؤالأ

جداولمجموعةلإنتافيواستعمله،كوبرنيكوسلنظامكثيزاأقربوكانبطليموس

الجديد!."الزيجتسمىجديدة

منبدلاثانويةتدوبرأفلاكالثماطرلابنالجديدالكوكبىالأنموذجاستخدم

التىالمركزخارجةوالأفلاكالمركزنحتلفة()الحواملوالنواقلالمسير،معدلات

دائريةمساراتفىمتحركةالكواكبيجعلأنطموحهوكان،بطليموساستخدمها

كانوالأرصاد.نظريتهبينالتوافقتحسينعلىذلكمفضلا،منتظمة

التوافقيكونالاعتبارفىالشمستؤخذماوبقدرالقمر،حالةفىالأفضلأنموذجه

الأرصاد.مع
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حركاتبصياغةقامالشاطرابنبعدعربىفلكىأىوجودعلدليلهناكليس

فىالجديد""الزيجاستخداماستمروقد.البطلمىالموذجعنمختلفةجديدةكوكبية

أحدهاساعدالتىوالمراجعاتالشروحلبعضموضوغاوكان،قرونلعدةدمشق

التاسعالقرنأواسطفىاستخدامهشاعحيث،القاهرةفىللاستخدامتعديلهعل

القمرىالأنموذجأنم5791عاممنبد!االعلممؤرخىدراساتوأوضحتعشر.

استعملهالذىالأنموذجنفسالأساسفىهوالشاطرابناستخدمهالذى

التىالكيفيةتفاصيلعنتكشفلمالأبحاثأنبرغم،م4351عامفىكوبرنيكوس

.الزمانمنقرنينخلالإيطالياإلىدمشقمنالجديدةالفلكيةالنظريةبهاانتقلت

.م4251عامفىسمرقندمرصد،تيمورلنكحفيدالتيمورى،بكأولغأسس

،سنواتأربعقبلمدرسةبكأولغفيهشيدالذىالموقعنفسفىالمرصدوأقيم

نشرتم4381عاموفى.والرياضياتالعلومفىعليادراساتمدرسةإليهاوأضاف

ذلك.بعدقروتااستعمالهاواستمر،السلطانىالزيجأو،الكوكبيةبكأولغجداول

ذلكبعدالمرصدوأغلق،ابنهقتلهعندماام944عامحتىالوقفعليهاوأجرى

نسيا.نشاطهفزةقصربرغمرائعةإنجازاتمسجلآ،قليلةلسنوات

الرئيسىالفلكى،فارسشمالىكاشانمنم(،9421)تالكاشىجمثميدكان

الفلكىالعمل"الخاقانىإالزيجوئعد.الأولىسنواتهخلالسمرقندمرصدفى

الديننصيروضعهالذىالإيلخانىللزيجتنقيحوهو،الكاشىأنجزهالذىالرئيسى

التىالمختلفةالتقاويممنلعددوتوصيفاتمثلثيةجداولإليهأضاف،الطوسى

الإيلخانيين.والمغولالأتراكاليوغورتقويمىوتشمل،الوسطىآسيافىاستعملت

الأجرامأبعادقياسفيهايحاولالتىالسماء"سقمرسالة9الأخرىالفلكيةأعمالهومن

استعملهاالتىالفلكيةالآلاتأخرىرسائلوتصف...وحجومهاالسماوية

اخزاعه.منوبعضها،أرصادهفى
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"،الحسابمفتاح9كتابشهرةللكاشىالمعروفةالرياضياتيةالأعمالأكثرولعل

متصلتانأخريانرياضياتيتانرسالتانوله.الأوليةالرياضياتفىموسوعةوهو

فىواستعمالهاالتقريبفىبطريقتهالأوربيينالرياضياتينسبقوقد؟الفلكفىبأبحاثه

دقيقة.مثلثيةجداولحساب

الرومىزادهقاضىرئيسكفلكىأعقبهم9421عامفىالكاشىتوفىوعندما

عاصمةأولأ،إبورسةفىوتعلمزادهقاضىولدم(.4361حوالى-4136)حوالى

إلىنفسهوقدمسمرقندإلىسافر.الصغرىآسياشرقىشمالفى،العثمانيينتراكللأ

أصبحأنوبعدمجذدا.المؤسسةلمدرستهرئي!ام1421سنةفىعئنهالذىبكأولغ

علىشرخاشملتوالرياضياتالفلكفىالرسائلمنعدذاألفللمرصدرئي!ا

الكتابيناعلىشرخايعدالذى،السمرقندىالدينلشمساالتأسيسإأشكالكتاب

.إقليدس!عناصر"من!و

!"التذكرةكتابعلىشرحله،زادةقاضىتلميذ،الشيروانىاللهفتحالملآ

نأكيفالشيروانىيصفصليبا،جورجبصياغةوهنا،.بكأولغعصرفىللطوسى

:زادهقاضىمحاضراتيحضرماغالتاكاننفسهبكأولغ

أولغمدرصةفىزادةلقاضىتلمذاكانأنهبحقيقةيشهد...إالشيروانى

كانحيث،للفصلالفعليةللأدارةوصفهالمؤلفويواصلسمرقند.فىبك

للأستاذالطوسى،"أتذكرةعلىالنيسابورى!ثرحيدرصونالطلاب

إلىأشيرنفسهالسياقوفى.نفسهبكأولغبحضورزادةقاضىالمحاضر

أصبوع،كلمراتثلاثأومرتينالمذكورةللمدرصةبكأولغزيارة

نقاطفىيقاطعهموكانالنيسابورى،لنصالطلابقراءةإلىليشمع

ثم؟النصفىنثأتدقيقةلمشكلاتصريعةاجاباتعنليسألحرجة

.(1()إجابانهمعلىالخا!ةتعليقاتهيضيف

(1)أ)!ك!،!5ولأولا3لا!ههمءأه،-ل!ولأكه35ول،لأ+ه.0".6-45
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-2041)حوالىالقوشجىعلىتلاهم4361سنةفىزادةقاضىتوفىوعندما

الطتارأى،القوشجىاسممتخذاسمرقند،فى"عل"ولد.رئيسىكفلكىم(4741

فىبكلأولغسفيزاعمل.بكلأولغبيزازاكانشبابهفىلأنهبالطيور،المتجرأو

الفلكيةبكأولغجداولإتمامعلىألثرفرئي!امنجماأصبحأنوبعد.الصين

ماوسرعان،بالفارسيةأولاالجداولهذهكتبت."السلطانىالزيج9باسمالمعروفة

والتركية.العربيةإلىذلكبعدترجمت

إلىذلكبعدذهبثم،مباشرةبكأولغوفاةبعدسمرقندالقوشجىغادر

المعروف(ام48ا-1541)الثانىمحمدالعثمانىللسلطانرئيسىكفلكىإستانبول

مؤلفاتتشمل.م5341سنةفىالقسطنطينيةعلىاستيلائهشرفعلى،الفاتح9باسم

للقمرإحداهما،البطلميةالنماذجافترضتهمامسألتينحلعنرسالتينالقوشجى

لعطارد.لأخرىوا

ألفمنلأكثردامتالتىالبيزنطيةالامبراطوريةللقسطنطينيةمحمدا9فتحأنهى

بيزنطة.إلىعاصمتهالكبيرقسطنطيننقلأنبعدعام

القسطنطينية،)محمد!فتحأنبعدسنة047نفسهاالعثمانيةالإمبراطوريةدامت

العثمانيةالإمبراطوريةشملت.الجديدةالعثمانيةالعاصمةإستانبولوأصبحت

الأوسط،الشرقمنأجزاءإلىبالإضافةأوربا،شرقىجنوبمعظمذروتهافى

أخذفىالأتراكفشلأنبعدولكن.الشمالىالإفريقىالساحلعلىضيقةومساحة

الفتح.مذانحسرام683سنةفىفيينا
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عشرالسادسالفصل

العديفةالأوربيةوالفهضةالمربىالملر

للعلمالمهمةالأعمالمنالعديدكانالميلادىعشرالثانىالقرننهايةمع

للعديدأصيلةوأعمالشروحجانبإلى،اللاتينيةإلىالعربيةمنترجمتقدالإغريقى

واستيعابتمثيلأدىوقد.والصابئةواليهودالمسيحيينوأيضا،المسلمينالعلماءمن

شرارةإحداثإلىلأولىاالأوربيةالجامعاتفىالإغريقيين-العربيينوالفلسفةالعلم

القرنأواسطحتىودامتالميلادىعشرالثانىالقرنفىبدأتالتىالثقافيةالنهضة

بدءا،الحديثالأوربىالعلمباسمعليهنتعارفماازدهارإلىهذاأفضى.التالى

جامعاتفىوأتباعه(م21-168153)حوالىجروسيتستىروبرتبدراسات

وباري!.أكسفورد

رئي!اذلكبعدوأصبحأكسفوردفىتعلمالذى5ع30س!أس!ثا3س!أجروسيتستى

تأسستالتىالجديدةالأوربيةالطبيعةفلسفةبزوغفىرائدةشخصيةكان،للجامعة

مؤلفاتأنومع.أرسطوآراءبعضعنالبدايةمنذواختلفت،الأرسطيةعلىمبدئئا

،الجديدةالأوربيةالجامعاتفىالطبيةغيرالدراساتلمعظمالأساسشكلتأرسطو

تفسيراتهاوخاصة،الكونوسرمديةالطبيعيةالفلسفةفىأفكارهبعضأنإلا

الكاثوليك.اللاهوتيينجانبمنقويةبمعارضةقوبلترشد،ابنشروحفى

هذاوأدى،الطبيعةلفهمالمفتاحكانتالبصرياتدراسةأنجروسيتستىاعتقد

عينىجوهرالضوءأناعتقدك!ا.المحدثةالأفلاطونيةالضوءأ)1(ميتافيزيقا9إلى

())ح5!*؟أص!،"ه؟ص!31ل!م330ح،ح15ع،+4؟،س!5أ!!أول03م8ت!!أع،+ءولا!ا3-!ح+حح،".821.
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المبدأيشكلأنهكماالفضاءا،أفىالتحيزيةأبعادهالهاولمجدث،الماديةللأشياءأساسى

مستقيمخطفىالضوءينتقلالبصريةلنظريتهوطبقا،للحركةالفعالةوالعلةالأول

مستقيمةخطوطفىحركتهوبسبب،النبضاتأوالموجاتمنسلسلةانتشارخلال

ولا")1(الأنواعإتكاثرالنظريةهذهعلىجروسيتستىأطلقهندسيا.وصفهيمكن

نقطةكلبأنتقضىالتىالهيثمبنالحسنبنظريةعلمعلىجمانجروسيتستىأنيبدو

)تكاثرنظريةأناعتقد.مستقيمخطفىينتشرإشعاغاتبعثالمضئالجسمفى

وأالضوء،وليكن،اضطرابأئانتشارتشرحأنيمكنها،الأنواع)تضاعف(

نأاعتقدوهكذا.التنجيمىالتأثيرحتىأو،الميكانيكىالفعلأو،الحرارةأو،الصوت

الذىالضوء،أنأيضاواعتقد.الطبيعةلفهمحاسمةأهميةذاتكانتالضوءدراسة

خلقالتىالوسيلةكانأيفما،الإلهىالفيضبل،فقطالمرئىالإشعاعليس،بهقصد

.البدنمعالنفستتآثرخلالهومن،الكونبهاالله

الأكثرالبصريةأعمالهأحدوهىإ،قزحأقوسفىرسالة!جروستيستى9صنف

الضوءانعطافنتيجةالظاهرةأناعتبارفىالأرسطيةالنظريةمعفيهااختلف،أهمية

المسألةعرضأنهإلا،صحيحةكانتنظريتهأنمنالرغموعلى.انعكاسهوليس

طريقعنالصحيخالحلمنفأكثرأكثرتقترببعدهيأتونمنأبحاثتجعلبطريقة

الفرنسىالشاعرأقزح!قوسفىرسالتهألهمتلقد.لمجهوداتهالنقديةالدراسات

منأبياتبعضم0271عامحوالىفىيكتبأن،لةح)ء4وللاحولأدومونأجان

اللوريسى،"ألورىدى"جيومكتبهلمااستكمالانظمهالذىالجزءفىالشعر

83،الفصلفىلأبياتاهذهأالوردةإرومانستةبعنوان4))أولك!ولءول4ح3+ما

للهازنالمناظرا9كتابفيهاالشاعرويذكر"،السمواتتأثيرالطبيعة"تشرححيث

ا:الهيثمبنالحسنا

(1)15أ.4"915-055)051
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المناظرفىكتاب...

إهتشانأ،خطعلالهازن،كتبه

الحفقى،سوىيهملهلا

جيذا،الألوانهذهيفهم،أنأيريدوالذى

قزحاقوسألوانأ

،،الكتابأهذايدرسأنينبغى

جيذا،فلاجطايكونأنأيضا،،ويجب

يقطا،وقاضتا

)1(...والهندسةالطبيعةبعلومومثقفا

جرؤستيستىجهود(م0821-0021)حوالىماجنوسألبرتوسواصل

فلسقهوجغلأرسطوإحياءفىدوزاألبرتوسوأدى،للطبيعةجديدةفلسفةلصياغة

المشكلةلبهووالعقلالإيمانبينالصراعكان.المسيحىالغربمنمقب!لةالطبيعية

بحتميتها،للأرسطيةاأالرشدىالتفسيرفىوخاصةلأرسطو،المسيحىالقبولفى

الصراعهذاحلإلىألبرتوسسعى.الكونلسرمديةمفهومهافىالصرفةوبالأرسطية

مطلقة،مرجعيةمنهأكثرللعقلمرشدبمثابةأرسطوأنالاعتبارفىالأخذطريقعن

فإنه)الملاحظة(،الرصدأوالسماويةالأديانمنأئمعأرسطويتصادمحيثماإنهقائلأ

يقولانالإلهياتوعلمالطبيعيةالفلسفةأنألبرتوساعتقد.حالبأيةمصيتايكونلا

(،المميزةأومنهجيتهالخاصمجالهمنهمالكلحددأنهكما،مختلفةبطرقنفسهالشىء

والوحى.العقلبينتناقضأىوجودعدمعلىأيضاوأكد

())أ+هممأ45+،7،+لاحع؟+س!شأ+،+ه"آهء"(اس!30".187.0
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جاءالذىم(2741-2351)حوالىالأكوينىتوماسألبرتوستلاميذألمعكان

ألبرتوس،مثل،لأكوينىاحاول.كولونيافىأوباريسفىإما،معهليدرسإيطاليامن

تعارضهناكيكونأنيمكنلاأنهمعتقذا،والفلسفةاللاهوتبينالنزاعيحلأن

كانتالطبيعيةالفلسفةإنقالواالذينأولئكوبمحاتجة،والعقلالوحىبينحقيقى

:يقول"واللاهوتوالعقل"الإيمانعنرسالتهفىكتب،المسيحىللإيمانمناقضة

بماللتعريفكافتاليسالب!ثرىللعقلالطبيعىالنور(أالضوءأنمنالرغم"علإنه

مناقضابالإيمانإلهتاتعلمناهمايكونأنيمكنلاذلكبرغمأنهإلا،الإيمانبهيوحى

لنا،اللهعطاءمنكليهماأنوبماصحيخا،يكونألاأيهماشأنمن.الطبيعةلناوهبتهلما

")1(.مستحيلأمروهذالأخطائنا،سبتايكونحينئذفإنه

نظريةهاجملأرسطو،االفيزياء9كتابعلىشرحهوهورشد،ابنأعمالأحد

لانهائيةبسرعةوليس،محدودةبسرعةتكونالفراغفىالحركةبأنتقضىالتىباجةابن

ابنلنظريةداعمارشد،وابنأردطوالأكوينىجادل!.أرسطوأكدكما(محدودة)غيى

الفراغفىالحركةمحدوديةتعللالتىباجةابننظريةعرض.اسمهيذكرأندونباجة

.محددةزمنيةفترةخلالالتاليةالنقطةإلىالفراغفىمانقطةمنيمرالمتحركالجسمبأن

بينحسئاقبولافراغفىالحركةنظريةحازتفصاعذاالحينذلكمن

الأوربيين.المفكرين

ألثاااأ4ولآه!مويربكوليم9الدومينيكانىالأسقفالأكوينىأقنع

أرسطوأعمال!ترجمةيكملأنعلىوحثه(2861قبل-0221)حوالىحهلملاس!طح؟3

مماالرغم"علىالمهمةبهذهيضطلعأنقبلإنهمويربكقال.الإغريقيةمنمباشرة

!)2(.للدراسةجديدةمادةاللاتينللعلماءيوفرلكى،ومملشاقعملمنعليهتنطوى

(1)أط+4؟ح!كا.؟+ح!ح2ألا+أ0257،!لأ،عغأع3ول3حأعولحح.ه.2؟2.

(2)يلاأ+أ5-+!الاس!ا)3،5"!،لأ9051،".4؟5.
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أرسطو،علىوشروحأرسطو،مؤلفاتبعضعلمويربكترجماتاشتملت

.وجالينوس،وبطليموس،الإسكندرىوهيرون،وبروقلوس،أرشميدسوأعمال

شملتالتىالرائعةترجماتهنسخمنبعددوانتشارهمويربكسمعةوتأكدت

منمنشورةوطبعاتعشر،الخامسالقرنحتىعشرالثالثالقرنمنمخطوطات

وحتى،والإسبانيةوالفرنسيةبالإنجليزيةونسخفصاعذا،عشرالخامسالقرن

ترجماتهأثمرتولقد.العشرينالقرنحتىعشرالرابعالقرنمنالحديثةبالإغريقية

فىالوحيد،الدليلوهى،أعماللعدةالفعليةالإغريقيةبالنصوصأفضلمعرفة

!حأ!،"ه!!شا."إهيرونكتابمثل،المفقودةالإغريقيةالنصوصعل،قليلةحالات

الرياضياتيةالفيزياءتطورفىمؤثرة،الخصوصوجهعلى،لأرشميدسترجماتهوكانت

النهضة.عصرأوائلفىالأوربية

القرنفىاللاتينيةإلىالعربيةمنتتمتزالماالترجماتكانت،ذلكغضونفى

العاشرألفونسوالملكرعايةتحتالترجماتهذهبعضوأنجزالميلادى،عرالثالث

"سابيو"باسمالإسبانيةاللغةفىالمعروفوليونقشتالةملكام(،-1122284)

يكفلأنإلىالفلكبعلمالفعالألفونسواهتمامأدىوقد.""الحكيمأو6!3،أ5

الجداولمن9جديدةطبعةمتضمنة،والتنجيمالفلكفىالعربيةالأعمالترجمات

الطبعة،هذه.الزرقالىالقرطبىللفلكىالميلادىعشرالحادىالقرنفى"الطليطلية

ولكنها،الجديدةالأرصادبعضعلياشتملتألفونسو!اجداولباسمالمعروفة

المركز.مختلفةوالأفلاكالتدويرلأفلاكالبطلمىالنظامعلىحافظت

فريدىأشهرمنواحذا(م2921-9121)حوالىبيكونروجركان

فىالدراسةأثناءوالرياضياتالطبيعيةبالفلسفةاهتمامهاكتسب،جروستيستى

باريس،أوأكسفوردمنإما،ولولالآدابفىالماجستيردرجةعلىوحصلأكسفورد،

عاد.أرسطوأعمالعنباريسجامعةفىمحاضزاعملوبعدها،ام042عامحوالى

دائرته.فىعضواوأصبحجروسيتستىقابلعندمام4721عامحوالىأكسفوردإلى
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نتيجتهامعالضوء"ميتافيزيقا9جروسيتستىنظريةمنكئيرابيكونانتحل

وخصوضا،الرياضياتعلالمخلصناصحهتأكيدإلىبالإضافة"،الأنواعتكاثرة

العالم،إأشياءأنعلىثالا"هلالكا!3الأكبر""الكتابالضخمعملهفىنض.الهندسة

قدرةبدونمعرفتهيمكنمافيهاليس،المتولدةوأسبابهابفاعليتهايتعلقفيما

زوايا،أو،لخطوططبفاإمايكون)تضاعف(تكاثركلأإن:أيضاوقالأ)1(،الهندسة

وهو،جروسيتستىلأفكارأيضاتكرارالبصرياتعنأفكارهأ)2(.أشكالأو

فىأثرالذىالمناظر"9كتابهعلىلضرخاكتبولكنه،الهيثمابنبعملدرايةعلىيكنلم

الخاصة.أفكاره

كعدسةالعينفىالهيثمابننظريةوخاصة،الهيثمابنعلشرحهفى،بيكونإن

ماعلىالخاصةالتحليليةأوصافهمؤس!ا،جروسيتستىقالهمماأبعدإلىذهب،كرية

الهيثم،ابنمنهجأىاالعلمىمنهجهبيكوناستعملسينا.وابناسحقبنحنينقاله

نأفهمهفىجروسيتستىنظريةعلتحسيناتأدخلحيث،قزحقوسلدراسة

الانعطافرفضفىأخطأأنهبرغم،المفردةالمطرقطراتفعلبسببكانتالظواهر

العملية.منكجزء

:كتابالأخرىبيكونأعمالشملت

أهل!كااه،ثاس!4حس!33أحأثاهلا!أععمث!اي!3ث!س!4ول،!ول!3(حس!4ولولااأء،كاأا!كا!محة

،وغواصات،الذاتيةبالطاقةتعملسفنمثل،عجيبةآلاتيصفالذى

المؤرخينمنالعديدإنيقالأنالذكرواجبمنأنهإلا،وطائرات،وحافلات

:يقولكتبوقد.جامحخيالمحضهذاأناعتقدوا

(1)+4+53أ.5!الأ051"،05يهـ1.

()2أكاأ4..07ا.،0.11)!.
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يصبح،العربتقدمفىالفضللهكانالذىالتجريبىالمنهجباتباعإنهأ9

إيجادوأيضا...تصذقلابسرعةالجردواببدونتتحركعرباتصنعبالإمكان

الهواءفىصناعيةأجنحةبهتخفقشيئاويديرفيهايجلسأنالمرءيستطيعطائرةآلات

الطير")1(.أجنحةمثل

فىكتباألفيهوديا،موسوعياعالما(134-4)1288جيرسونبنليفىكان

لكنوالتلمود.الإنجيلعلىشروحإلىبالإضافة،والرياضياتوالفيزياء،،الفلك

الجزءاللورد"،"حروببعنوانأجزاءستةفىتقعفلسفيةرسالةهوالأهمعمله

للكونتصورهالذىالأنموذج""ليفىيعرضوفيه،للفلكمخصصمنهاالخامس

رشد.وابن،أفلحبنوجابر،البتانىأعمالمقدمتهافى،عربيةمصادرعدةأساسعلى

دائمانظرياتهتتفقلاالذىبطليموسأنموذجعنمهمةجوانبمنأنموذجهويختلف

كوكبحالةفىخاصةبصفةكذلكذلككان".إليفىأجراهاالتىالأرصادمع

،6بمعاملمختلفاللكوكبالظاهرىالحجمبطليموسنظريةحددتحيث،المريخ

ليفىاستخدمهاالتىالأجهـةاشتملت.فقطتضاعفأنهليفىأرصادوجدتبينما

فىالزوايالقياسآلةثها؟هء!)،5مم!أ"يعقوب"عصاهى،اختراعهمنأداةعلى

رصدفىالهيثمابناخترعهاالتى"المظلمةأالخزانةأيضااستعمل.الفلكيةالأرصاد

ليفىأعمالكانت.الشمسلمدارالمركزىالاختلافتحديدوفى،والكسوفالخسوف

فى"يعقوبإعصاالفلكيةآلتهواستخدمت،قرونخمسةطوالأوربافىمؤثرةالفلكية

الميلادى.عشرالثامنالقرنمنتصفحتىالبحريةالملاحة

أكسفوردفىبدأالجديد،الأوربىالعلمفيهتطورآخرمجا،البصرياتكانت

علفعلوهماعلىمهمتقدمأولوجاء،بيكونوروجرجروسيتستىروبرتبأعمال

عملهكانالذى(م1275حوالىبعد-0231)حوالىفييتيلوالبولندىالعالميد

())"،+ه!حأح،س!ول.14،.\ع4+!اك!س!لأولص!4ه+33أح+5.حح5500.1.1.107.
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جروسيتستىروبرتأعمالعلىالمبنىع!أ?"35أء7"المنظور"كتابهولأشهرا

كتابأنيبدو.الإسكندرىوهيرونوبطليموسالهيثموابنبيكونوروجر

الذىكا!أم،55،ةصاهيرونعملمنأفادلأنه،م0271قبلألفقديكنلمالمنظور"إ

.ام926ديسمبر31فىترجمتهمنمويربكوليمانتهى

وذكر،وبيكونجروسيتستىمنمباشرةالضوء""ميتافيزيقانظريةفيتيليوتبئى

أساسهىالتىالقدرةلانتشارمثلأيعتبرببساطةالمرئىالضوءأن"المنظور"مقدمةفى

الضوءأشعةأنزعمهافىوبيكونجروسيتستىخالفأنهإلا.الطبيعيةالعللكل

الأشعةبأنالهيثمابنرأىذلكمنبد،واتبع،الجسمإلىالمثاهدعينمنتنتقل

العين.معلتتآثرالجسممنتنطلق

وهنا.لانعطافالظاهرةدراستهفىفيتيلوأجراهاتجارب"المنظور،كتابوصف

عندالضوءانعطافزاويةتقاسحيث،بطليموساتبعهاالتىتلكطريقتهتماثل

درجاتعشربينت!هـاوحسقوطبزواياالماءإلىثم،الزجاجإلىالهواءمنمروره

علاقةإيجادفىأملأ،ياضيةالىالتعميماتمنبعددالنتائجلضرحوحاولط.درجةوثمانين

أنهكما.للوسطين(الضوئية1إممثافةافىوالفروقالانعطاففىالفروقبينتربط

الأشعةأنملاحطا،سداسيةبلورةخلالالضوءبإمرارالطيفألوانعلحصل

الحمراء.منأكبرانعطافالاقتقدالزرقاء

بعدفيماعرفتفكرةمنأفادحضث،العدساتفىالانعطافأيضافيتيلودرس

مخد"غيرقائلأ:للاقتصاد،الميتافيزيقىبالمفهومذلكعلىودللمسار،أقلبمبدأ

يحدثأنيقيناوالأكثرالأفضلدامماأطولمساراتفىيحدثأنشىءلأى

أقصر")1(.مساراتفى

(1)حمه+؟أء"؟هع31ل!35كهء3اس!أث!س!4+!"أحهأكاأم+3مهلاس!35هكا!+3!أحب+حح!2.0ا.6
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يمكن"الأنواعتكاثر"نظريةبأنالاعتقادفىجروسيتستىحذو"فيتيلو"حذا

والتأثيراتالإلهىالفيضذلكفىبماتأثير،أىانتشاروتفسيرشرحفىمنهاالإفادة

"فى:يقول،مويربكوليمإلىوجههاالتى"المنظور"،افتتاحيةفىوكتب.التنجيمية

إنإقائلأ:ويضيف(،")1الوسطهوالمحسوسالضوءيكون()الماديةالعينيةالتأثيرات

الأشياءعلالإلهيةالقدرةتأثيربهايفيضالتىالطريقةفىومدهشارائغاماشيئاهناك

")2(.الأعلالعالمقدراتخلالمازاالأسفلالعالمفىالتى

حوالى-5125)حوالىالفرايبورجىديزتشأحرزهالبصرياتفىالتالىالتقدم

"،الإشعاعيةوانطباعاتهقزحقوس"عنكتابهوالرئيسعملهوكانم(،1131

وأالشمسإشعاعبسببالعلياالجوطبقةفىالناتجةالظواهريعنىالأخيروالمصطلح

مفردةقطراتإلييعزىقزحقوسأنمنتحققمنأول!كانآخر.سماوىجرمأى

تجويفباستخدامأرصادإجراءإلىهذابهأدىوقد.ككلالسحابةوليسالمطرمن

كرةأنوذكرمطر،لقطرةكنموذجاستخدمهبالماء،مملوءمثلأ(اكأسكروىزجاجى

قادته")3(.مصغرةكرويةسحابةوليست،مكبرةمطرقطرةاعتبارهايمكنالماء

كلدخولهعند(أمرتينينعطفالضوءأناستنتاجإلىالهندسيةوتحليلاتهملاحظاته

القوسلإحداثواحدةمرةكلياينعكسوأنهمنها،خروجهوعندمطرقطرة

عكسىترتيبإلىالثانىالانعكاسويؤدى،الثانويةللقوسومرتين،الابتدائية

جذاتفوقتنظريتهأنإلا،تحليلهفىأخطاءعدةفىوقوعهوبرغم.الطيففىللألوان

.بعدهجاءوامنلأبحاثالطهـيقوفتحت،سبقوهمنكلنظرياتعلى

أ؟ا)1(.214.0،.4

(2)ا"أ7أ5-41!لااحا،5!!كا،)9.07..40؟5.

(6)كث!ا!اثهحح،*3!،4107.،".و7.
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الدينكمالالفارسىمعاصرهنظريةتماثلقزحقوسلتفسيرديترتشنظرية

عشرالرابعالقرنبدايةمعالأوربىالعلمظهورأنيبدو،حالأيةعل.الفارسى

عل،العربىالعلمىالبحثبمستوىمقارنتهيمكنمستوىإلىوصلقدالميلادى

عظيمإنجازآخرالفارسىالدينكمالعملكانبينمالكن.البمرياتعلمفىالأقل

تطورمنلمزيدجديدةمرحلةتمثلديترتشأبحاثأصبحت،العربيةالبصرياتفى

صحيحةنظرياتأولفىالذروةبالغةالضوء،علممجالفىالأوربيةالدراسات

الميلادى.عشرالسابعالقرنفىأخرىبصريةوظواهرقزحقوسلتفسير

عدذادفعتم4531عامفىقسطنطينيةسقوطإلىالمؤديةالعثمانيةالفتحمسيرة

بيساريونباسيليوس.إيطالياإلىالبيزنطيةالعاصمةمنالفرارإلمماالإغريقالعلماءمن

القسطنطينيةغادرقدكانطرابزونمنإغريقىم(،4721-3041)حوالى

الباباوانتخب،الرومانيةالكاثوليكيةالكنيسةفىكاردينالآوأصبح،م4381فى

ام)،(.455عامفى

عنللدفاعأوربافىالعسكرىالدعمرفعمحاولاالجهدمنكثيزابيساريونوبذل

علاستولواالعثمانيينلأنسدى،ضاعتجهودهولكن،الأتراكضدبيزنطة

واضعينام،461سنةفىطرابزونموطنهأخذواثم،ام534عامفىقسطنطينية

بيساريونسعىفصاعدا،الحينذلكمنذ.الطويلالبيزنطيةالإمبراطوريةلتاريخنهاية

.جدوىدونولكنالأتراكضدالصليبيةللحملةدعمإيجادإلى

إلىبإضافته،البيزنطيةالثقافةتراثلتخليدوقتهمنكث!زابيساريونخصص

ماحيث،للبندقيةوزثهاوالتى،بهالخاصةالقديمةالإغريقيةالمخطوطاتمجموعة

بيساريونحولتجمعواالذينالعلماءمجموعةوتشملمارشيانا.مكتبةفىمحفوظةتزال

الإغريقيةمنلبطليموسالماجسطىبترجمةكلفهالذىترابيزونتيوسجورجرومافى

اللاتينية.إلى

(.الم!هـجماالأصوبيكونأثبتناهماولعل(،41)53مخالفبتاريخالجملةهذهالمؤلف!هـر)*(
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التىفييناإلىأخذته،م0461عامفىلبيساريونالدبلوماسيةالبعثاتإحدى

منجونعملخلالمنوالرياضياتيةالفلكيةللدراساتمركراجامعتهاأصبحت

ويوحنا(م1641-41)23بوربا!وجور!(م2441)تجموندين

مجموعةواكتسبفلكيةآلاتببناءجونقام(.م1-1476)436ريجيومونتانوس

بورباخلعملأساشاوضعوبهذا،للجامعةجميعهاوزثها،المخطوطاتمنكبيرة

.وريجيومونتانوس

،م4841سنةفيينامنالبكالوريوسدرجةعلىحصلنمساوئاعائابورباخكان

والمجروألمانيافرنساإلىذلكغضونفىوسافر،م5341سنةالماجستيرودرجة

عملدىثمالمجر،ملكالخامسلاديسلاوسلدىللبلاطمنجماوعملوإيطاليا،

والمثلثاتالحسابفىتعليميةكتبامؤلفاتهتثممل.الثالثفردريكالإمبراطورالملك

عنوجداوله!الكواكبعنجديدةإنظرياتالمعروفةأعمالهوأفضل،والفلك

إ.والخسوفإالكسوف

منالأخيراسمهأخذموللر،يوحناباسمأصلأمعروف،ريجيومونتانوس

حتى4741منليبزججامعةفىأولادرسفرانكونيا.فىكونجسبرجموطنهلاتينية

،ام452عامالبكالوريوسدرجةعلىحصلحيثفيينا،جامعةفىثمام،045

،م5741سنةالماجستيردرجةعلىحصلئم،فقطعافاعشرخمسةآنذاكعمرهوكان

منهجيةدراسةعلاشتملالذىالبحثبرنامجفىلبورباخمشاركاوأصبح

.والمذنباتوالخسوفالكسوفمثلفلكيةظواهررصدإلىبالإضافة،للكواكب

جورجبهاقامالتىلبطليموسالمجسطىبزجمةمقتنغابيساريونيكنلم

،مختصرةنسخةيكتباأنوريجيومونتانوسبورباخمنوطلب،ترابيزونتيوس

الماجسطى،خلاصةترجمةعلالعملبالفعلبدأفقدبورباخأما.ذلكعلووافقاه
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فقدلريجيومونتانوسوبالنسبة.المهمةينجزأنقبلام461أبريلفىتوفىلكنه

بيساريون.معذهبقدكانحيثإيطاليا،فىسنةحوالىبعدالخلاصةترجمةأكمل

سفرياتهفىوالبقية،الكاردينالحاشيةفىالتاليةالأربعالسنواتمناجزغقضى

منوغيرهبطليموسمخطوطاتعنوللبحث،الإغريقيةاللغةلتعلم،الخاصة

القدماء.والرياضياتينالفلكيين

لمدةعملحيثالمجر،قاصذام4671عامفىإيطالياريجيومونتانوسغادر

الفلكفىأبحاثهمواصلأ،كورفينوسماتياسالملكبلاطفىسنواتأربع

،الخاصمرصدهأقامحيث،نورمبرجفىأعوامأربعةذلكبعدقضى،والرياضيات

كتابطبعهاالتىالأعمالأحدكانم4761عامفىالمبكرةوفاتهوقبل.طباعةودار

حتىتقريئامرةستينطباعتهأعيدتالذى"الكواكبعنجديدة"نظرياتبورباخ

أولوهواعس!8+ص!ط"ص!،ثاس!4الخاصكتابهأيضانشر.الميلادىعثرالسابعالقرن

بينيوملكلالسماويةالأجراممواضعتحددالإطلادتىعلىالكواكبعنتطبعجداول

رحلتهفىالجداولهذهمعهاصطحبكولومبوسأنيقال.ام605وام475عامى

فبراير92فىقمرىلخسوفتوقعهيستخدمولكىالجديد،العالمإلىوالأخيرةالرابعة

.الخضوععلىهـاجبارهمالمعادينجاميكامواطنىلتخويف،م4051

ىأ،ص!"أ3ايا!ول!أأ3أول،+ه410+أثوهولريجيومونتانوسرياضياتىعملأهم

!الا؟!+،4لا+هأ،حس!عأولجداولهإلىلإضافةبا،المثلثاتلتحليلمنهجيةطريقة

لعلمجديدميلادزللرياضياتحديثمؤرخعليهيطلقمايحددانمغاوالعملان

")1(.المثلثات

(1كاالاهح،3.".806
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"خلاصةبورباخعملاستكمالفتشمللريجيومونتانوسالمثلثيةالمؤلفاتأما

عللتأكيدهالصيتذائععملوهو،بيساريونإلىأهداهالذىلبطليموس!المجسطى

الخلاصةهذهكوبرنيكوسقرأ.أخرىأوليةفلكيةأعمالفىمحذؤفةرياضياتيةطرق

نظهـيتهصياغةعندالأقلعلىفيهابمقترحينوتأثربولونيافىطالباكانعندما

العربىالفلكىإلىالأصلفىيعودانالافتراضينهذينأنويبدو.الخاصةالكوكبية

إلىالأرجحعلوانتقلا،الميلادىعثرالخامسالقرنفى"القوشجى"على

وضعمنفلابد،كذلكذلككانإذا.بيساريونطريقعنريجيومونتانوس

بطريقةولو،طويلةسلسلةفى،التهوشجىوعلى،وريجيومونتانوس،بيساريون

بالعلماءمروزا،كوبرنيكوسحتىالساموسىأرسطرخسمنبدءا،ومرقمةمعقدة

النهضة.عصرفجرحتىالوسطىالعصورفىواللاتين.العرب
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عشرالسابعالفصل

المربوأسلافهكوبرنيكوما

نظريةنشرتعندما،م4351عامفىجديذاطوزاالأوربىالعلمتطوردخل

الكواكبتدورحيث(،م51-143)473كوبرنيكوسلنيقولاوسالشمسمركزية

.الأرضحولوليسالشمسحول

"فيستولا!عل)تورون(مدينةفىم4731فبرايرمن91فىكوبرنيكوسولد

كوبرنيكنكلاسالأصلفىاسمهكانوارسو.غربشمالىأميال511مسافةعل

ا*3ثالا!اهطكوبرنيكوسنيكولوسباللاتينيةويعادلها*ك!كاا!اط!أ+س!"ه،

ثلاثلمدةفيهاودرسكراكوفبجامعةم1941عامفىالتحقعندماداحا+ء"هصأ3

فىللدراسةإيطالياإلىذلكبعدذهب.درجةعلىالحصولبدونسنواتأربعأو

"هذاأسماهفيماحياتهبقيةليقضىيعودأنقبلوفيرارا،وبادوا،بولونيا،جامعات

عاش."بولندا"والآن"بروسيا"آنذاكيسمىكانفيما1(")الأرضمنالبعيدالركن

عليأء+،لا!ث!ا!3شاس!ا،ث!4"كاسلأهيلسبورجفىام125-5051الفترةخلال

قسي!ا.ثه!حولسألوكاسعمهكانحيث،تورونشرقشمالىميلاا04مسافة

دانزيجشرقى(،)فرومبوركفراونبورجإلىانتقلم2151عامفىعمهوفاةبعد

أرصادبإجراءمنشغلأ،حياتهبقيةالكاتدرائيةفىكاهئاعملحيث(،)جدانسك

.الجديدةالفلكيةلنظريتهالرياضياتىلأساساوبتطوير،للسماوات

(1)ح5هس!+3أحلا3،!3حح،مس!،5.0.
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برودزفسكىألبرتالفلكىكانكراكوفجامعةفىكوبرنيكوسكانعندما

شرخابرودزفسكىنشرلتلايهما.سجلوجودعدممنالرغمعلى،هناكمحاضزا

السماويةالمداراتبأنبطليموسنظريةزكىوفيه،الكوكبيةبورباخنظريةعلى

للطريقةمناظرةرياضياتيةطريقةأيفمابرودزفسكىاستعملدوائر.بل،كراتليست

الشاطر،بنالدينوعلاءالطوسىالديننصيرالعربيانالفلكياناستخدمهاالتى

الخاصةنظريتهفىذلكبعدكوبرنيكوسسيستخدمهالذىللأنموذجمماثلة

الشمس.بمركزية

كراكوفبجامعةمقرراتهفىكوبرنيكوسقرأهاالتىالدراسيةالكتباشتملت

وبورباخ،وبطليموس،،لأقليدسأعمالعل،والتنجيم،والفلك،الرياضياتفى

فىمتاحةالعربوالفلاسفةالتنجيمعلماءمنعددأعمالوكانت.وريجيومونتانوس

،قرةبنوثابت،والكندى،والفرغانى،الثهشاءماأعمالفيهابما،آنذاككراكوف

مكتبةفىالموجودةالكتبمنعدذاكوبرنيكوساشترىكذلك.أفلحبنوجابر

س!!الا؟كا!و،الفونسو"جداول"ومنها،كراكوففىل!0ول+4،أس!الةاا3"هالرجوهان"

عنبورباخجداولمنجزاءأمعجميغاليضمهما،لريجيومونتانوس4أحء!أهالاولول

الكواكب.عرضخطوطوجداولوالخسوفالكسوف

"نيقولاسبعنوانعملكتابةكوبرنيكوسبدأ2151عامحوالىفى

"الشرحباسميعرفوأصبح"،السماويةاخركاتعنلفرضياتهمخطط،كوبرنيكوس

أعطى.كوبرنيكوسطورهاالتىالجديدةالفلكيةللنظريةمذكرةأولوهوالوجيز!،

فىأبذاينشرهالمولكنهالأصدقاء،لبعضالقصيرةالرسالةهذهمنمكتوبةنسخا

.م1878سنةفيينافىأولان!رتإحداهما،فقطمخطوطتانالموجود.كتابشكل

كراكوفلأستاذم4151مايوبتاريخمذكرةعنعبارةالعمللهذاتسجيلوأقدم
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يعرضورقاتستمن"مخطوطامكتبتهفىلديهأنذكرالذىميتشو"دو"ماتياس

"ماتيو"يكنلم")1(.ساكنةالشمستقفبينماتتحركالأرضأنيؤكدلمؤلفنظرية

يكتبلم،كعادتهالحذر،كوبرنيكوسلأن،الرسالةهذهمؤلفتعريفعلىقادزا

لأن،لكوبرنيكوسكانالمخطوطأنفىيثكهناكليسلكن.المخطوطعلىاسمه

...لأن،كراكوفزواللخطحساباتهكلاختزلبأنههامشيةملحوظةكتبالمؤلف

مناستنتجتكماهذاالزوالخطعن...أرصادىمعظمأجريتحيث...فرومبورج

")2(.المكانينكلافىالوقتنفسفىالمرصودةوالشمسيةالقمريةالكسوفات

الإغريقفلكيىنظرياتحاهأكلة،ولح+ولهدا3"الموجزشرحدزمقدمةتناقش

قالالتىالمركزمتحدةالكراتأنملاحظةمع"،للكواكبالظاهريةإبالحركةالمتعلقة

و"تفوقت")3(،الكوكبيةالحركاتكلتفسيرعلقادرة"غيركانتأيدوكسوسبها

معظمقبلهالذىبطليموسنظامفىالتدويروأفلاكالمركزمختلفةالأفلاكعليها

الأمر")4(.نهايةفىالعلماء

المسيرلمعدلبطليموساستعمالعلىواحتجاعترضكوبرنيكوسأنإلا

الخاصةالكوكبيةنظريتهصياغةفىيفكرأنإلىبهأدىالذىالأمرس!،4أول!دا

تتطلبهلماطبفا،الصحيحمركزهحولبانتظاميتحركشىءكل"بأنتقضىالتى

")د(.المطلقةالحركةقاعدة

())33!ل!4+حأ،.0).04

(2)ء30"+،كاكا"،لأ5ا0؟،204.

(؟)"30عول،حه6+ء،++31،أ5)لا5،أ+"س!"+حمس!ح+5300أح+!3+حأ،أ3حث!."73.0.

(4)ا؟أ4.،".75.

(5)أ؟أ4.،75.0.
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جذاالصعبةالمسألةهذهحلفىالشروع"بعدبأنهالقولكوبرنيكوسواصل

إنشاءات9عليشتملحلإلىالنهايةفىتوصلتقريئاإ)1(الحلعلىوالعصئة

معينة،افتراضاتيشزطأنعلى")2(،السابقفىاستعملمماكثيزاوأبسطأقل

سبعة.عددها

السماوية؟،الكراتأوالدوائر،لكلوحيدمركزيوجدلاأنهالافتراضاتكانت

وأن؟القمريةوكرتهاالخاصةجاذتهافقطلهاولكن،الكونمركزليستالأرضوأن

الأرضقطرنصفوأن؟الكونومركزالكوكبيةالكراتكلمركزهىالشمس

بقبةمقارنةالضآلةغاية"فىبدورهاالتىالشمسعنببعدهامقارنةإهمالهيمكن

الأرضدوراننتيجةهىالنجميةللكرةالظاهريةالنهاريةالحركةوأنالسماء")3(؟

الأرضلدورانالمشزكالتأثيرنتيجةهيللشمساليوميةالحركةوأنمحورها،حول

المباشرةوالحركةالظاهرى"التراجعوأن،الشمسحولودورانهانفسهاحول

نأذلكبعداستنتج")4(0الأرضحركةمنولكنحركاتها،منينشآنلاللكواكب

")د(.السماواتفىالتبايناتمنالعديدلشرح،إذن،تكفىمنفردةالأرض"حركة

عل،الشمسمركزيةمنظومةفى"الكراتترتيب"وصفكوبرنيكوسوواصل

بزيادةيزدادواحدةدورةالدورانفىكوكبيةكرةتستغرقهالذىالزمنأنأساس

مدارها:قطرنصف

58.0.،

58.0.،

58.0.،

95.0.،

د.58.0
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الساكنةالثابتةالنجومكرةهىالأعلى:كالتالىتبةصالماوية"الكرات

يليهازحل،تحتهامواضعها،وتعطيهاالأشياء،كلعلتحتوىالتى

(،الأرضأىأبناتدورالتىالكرةتوجدالمريختحت.المريخثماثمترى،

الأرضمركزحولتدورالقمريةالكرةعطارد،كرةوأخ!!ا؟الزهرةثم

كوكبيتجاوزأيضا،الزتيبوبنفستدوير.كفلكالأرضمعوتتحرك

وأأكبرالمساردوائركانتإذالماطبقا،الدورانسرعةفىآخركوبها!ا

اثنىفىوالمشترىعافا،ثلاثينفىدورتهزحليكملهذا،علىوبناء.أصغر

واحد،عامفىوالأرض،العامونصفعامينفىوالمريخعافا،عر

1(.ا)أشهراثلاثةفىوعطاردشهور،تسعةفىوالزهرة

وكلبطليموساستخدمهالذىالتدويرأفلاكنظامنفسكوبرنيكوساستخدم

بتلخيصاهأ!دةأولءولهصاأ3مؤلفهإلىوخلص،لأرضامركزيةأنموذجفىتبعهمن

الثممس،مركزيةنظامفىالسماويةالحركاتكللوصفاللازمةالدوائرمنعدد

الثانوية:والحلقاتالتدوير،وأفلاك،الأوليةالدوائرأو(،)الحواملالنواقلوهى

،ثلاثعلىوالأرض؟ضعلىوالزهرة"؟جملةدوائرسغعلعطارديجرى"عندئذ

منها.لكلدوائرخمسعلىوزحلوالمث!ترىالمريخوأخ!يزا؟ثلاثعلىحولهاوالقمر

كلهاالكونبنيةلشرحكافيعددوهو،دائرةوثلاثونأربعةالإجمالىيكونوبهذا

")2(.كلهالكواكبوباليه

عامصيففىروماإلىالجديدةكوبرنيكوسنظرياتوصول!إلىإشارةأولوكانت

،لة؟ه)أدثا4،4!"ثه،لة+أ"ويدمانستاتأجوهانالبابوىالسكرتيرألقىعندمام5331

كلمنتالباباحضرةفى"الأرضحركةفىكوبرنيكوسرأىإشرحبعنوانمحاضرة

أسقف.إلىبالإضافةالكرادلةمناثنينضمتومجموعة)"(السابع

)1(أ؟أ،.06-95.00.4

أ؟ا)2(.09.0،.4

،.المزجمأأثبتناهماوهو!+ءاح،اولالااوالأصوب،أولء+ح)ح)7الأصلفى)8(

903

http://www.al-maktabeh.com



فىويدمانستاتدخلام534سبتمبر25فى،السابعاكلمنتالباباوفاةبعد

ذلكقبلكوبرنيكوسعنشكبلاسمعالذىشونبرجنياقولاسالكاردينالخدمة

كوبرنيكوسإلىشونبرجكتب.وبولندابروسيافىالبابوىالسفيرباعتباره،بسنوات

مسؤدتها،كتبالذىهوويدمانستاتيكونربمارسالةفى،م5361نوفمه!أولفى

وأنا،أكورزمولوجياالكونياتعلمفىالجديدةنظرياتهعنكتابنشرعلىيحثه

نسخة.إليهيرسل

توجههولكن،أبحاثهلنشركوبرنيكوسيتحركلم،التشجيعهذامنالرغمعل

ألمانىعالممنمتوقعةغيرزيارةاستقبلعندما،م9531عامربيعفىذلكبعدتغير

أأح،أ"3دا3ريتيكوسنفسهوسقى،لوشينفانجوشيم"جورجاسمهشاب

عافاوعشرينخسةالعمرمنيبلغكانريتيكوسأنوبرغمأم(.151-574)4

أنهإلا،ويتنبرجفىالبروتستانيةالجامعةفىللرياضياتأستاذابالفعلويعملفقط

الذفلكوبرنيكوسالجديدةبالكوزمولوجياالاهتمامبالغكانأنهكيفأوضح

وأثناء.نظرياتهليشرحكتبهاالتىالمخطوطةيدرسأنلهوسمحبكرماستقبله

التىالمخطوطةدراسةعلىكوبرنيكوسمعريتيكوسعكفالتاليةالعشرةالأسابيع

بمثابةلتكون"،لأولاالسرد"أكا!ع!*،أ5أ!"كا!أبعنوانرسالةفىبعدئذلخصها

صديقةإلىسريتيكومنخطابشكلفىهذاكتب.كوبرنيكوسلنظريةمقدمة

فى"لأولا"السردنثر.ويتنههـجفىلهدزسالذى!؟هلىولولس!ولة؟ء33شونرجوهان

بكلمةريتيكوسإليهأشارالذىكوبرنيكوسبموافقةم0451عامدانزيج

الكوبرنيقية.الكوزمولوجيانطاقفيهوصفالذىالتمهيدىالقسمفى"أستاذىأ)1(

عامة"اعتباراتبعنوانقسمبعدإلاالشمسمركزيةنظريةريتيكوسيذكرلم

الأنموذجأنذكرفقد."الجديدةالقمريةالافتراضاتمعالقمر،بحركاتمتعلقة

(1)؟3"ح+،!لام341أ5!أم،!+أ+؟+حمححه+3!هأ!حلا+س!!أ،!ثهع3،.9010.
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تدوربينما،الكونمركزفىالشمس"بجغلللكواكبالتراجعيةالحركةيشرحالجديد

.(1حأ!أ،أس!ححس!")المركزخارجمسارعلالشمسمنبدلاالأرض

السنةفىبازلفىنشرتثانيةطبعةأنلدرجة"الأول"السردكتابصيتذاع

منأرسلهاالتىمخطوطتهنشرفىمتردذازالماكوبرنيكوسولكن،مباشرةالتالية

فىأخ!هـا،"."كولمأسقف"جيس"تيدمانالقديمصديقهإليوالصيانةالحمايةأجل

إلىمخطوطتهيرسلبأن"جيس"لصديقهكوبرنيكوسسمحام،154عامخريف

العنوانوكان.نورمبرجفىبيتريوسجوهانزمطبعةفىللنشرأخذهاالذىريتيكوس

انبثق".السماويةالكراتبدوراناتمتعلقةكتب"ستةهوللكتاباختهبالذى

يتجزألاكجزءمطمورةالسماويةالأجرامبأنكوبرنيكوساعتقادحقيقةمنالعنوان

اقترحهاالتىتلكمثل،الكرويةالأغلفةبالأحرىأو،البلوريةالكراتنفسفى

.الأرضمنبد،الشمسحولتدورجعلهاأنهمعأولا،أرسطو

خلفتهدماغيةسكتاتسلسلةمنيعانىكوبرنيكوسبدأالتالىالعامنهايةوقرب

هذهفىريتيكوسحصل.قربتنهايتهأنلأصدقائهواضخاوكان،مشلولنصف

كتابطباعةعلىيشرفلكىام542مايوفىويتنبرججامعةمنأجازةعلالأثناء

أشهرخمسةوبعد.نورمبرجفىس!"حول7اهيا؟أولهأ،يا3"السماويةال!هـات"دورانات

لأندرياسالكتابمسئوليةتاركا،ليبزججامعةفىمنصباليتقلدنورمبرجغادر

يضيفبأنأوزياندرتعهد.محللوثرىدينرجل،ولول3!س!3043ول!أعس!4أوزياندر

عنتكون"القارئ"إلىبعنواناكاتبهااسمعنيكشفأندونأىألمجهولمقدمة

.كوبرنيكوسنظريةحولالخلافسبب

آ1)أ؟أ.4،.00ا5؟؟-.6
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نسخةأولوأرسلت،م4351عامربيعفى!أالدوراناتكتابطبعةظهرأخيرا

مايو42فى،وفاتهمنقليلةساعاتقبلإليهوصلتلكنها،كوبرنيكوسإلىمطبوعة

ريتيكوسإلمماخطابفىالأخيرةكوبرنيكوسأيامجيستيدمانيصف.م4351

وهوإلاالمكتملعملهيرولم؟أيامعدةقبلالعقليةوقوتهذاكرتهفقدلقد9:بقوله

")1(.وفاقهيومفىالأخيرةأنفاسهيلفظ

إلى"؟بعنوان"الدورانات"لكتابأوزياندركتبهاالتى"القارئإلىإالمقدمةكتبت

كأداةمصفمالكتابإنيقولوفيها"،العملهذاافتراضاتتعنيهالذىالقارئ

!إلىالمقدمةوغرضلها.واقعىوصفبمثابةوليس،الطبيعةلحسابرياضياتية

جانبمنالشمسمركزيةلكوزمولوجياالموجهةالانتقاداتتحرفأنهو"القارئ

منالفقرةتلكوخاصة،المقدسالكتابمعتتعارضأنهايعتقدونالذينأولئك

يوفاغروبهاوتؤخرالسماءوسطتقفتزاللاالشمس9:تقولالتى"يشوع"سفر

نصه:ما،كوبرنيكوسنظريةإلىمث!يرالوثر"،إمارتنويقتبستقريئا")2(.كاملأ

وأ،السماواتوليستتدور،الأرضأنلإظهارسعىمذتجمنخمإلىالناس"يصغى

الكتابلكن،بأكملهالفلكعلميعكسأنفىالغبىهذايرغبالقمر.أو،الشمس

كاندا)3(.الأرضوليس،ساكنةتقفبأنالشمسأمريوشعبأنيخبرناالمقدس

كتابافتتاحيةفىبكلماتهمثبتهوكماالنقد،هذامنقلفانفسهكوبرنيكوس

بمنتهىأحسبأنأستطيعلاإ:الثالثبولالباباإلىأهداهاالتى""الدورانات

عنألفتهاالتىهذهكتبىبأنعلمهمبمجردالناسأن،المقدسالأبأيها،السهولة

عليصرخونسوفالأرضيةللكرةمعينةحركاتفيهاوأعزىالعالمكراتدورانات

(1)4(.آرائىومستهجنينبىمستهزئينالفور

(1)ولم+؟1،:س!،3لا+13،+4+اا5لا13أ1)،721.0.

(2)301"لا!8،)41-2.

(؟)33لا؟++9105).

(4)حه!ه+!أحلاكه،2.0.
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بالغوصفا"!الدوراناتفىكتابأولمنالأولىالثمانيةالفصولتعرض

بمبرراتكوبرنيكوسيبدأ.الفلسفىوأساسهاكوبرنيكوسلكوزمولوجياالتبسيط

والحركة؟والكواكب،والشمسوالقمر،،الأرضوكروية؟الكرويةالكونلطبيعة

معمحورها،علالأرضدورانأنيوضح.الشمسحولللكواكبالمنتظمةالدائرية

السماوية.للأجرامالمشاهدةالحركاتبسهولةيفترأنيمكن،الشمسحولدورانها

الأرضمدارقطرنصفأنلحقيقةطبقاالنجمى)+(المنظراختلافغيابويفسر

الثابتة.النجومبأبعادمقارنةإهمالهيمكن

يتعلقوما،عديدةحركاتالأرضإلىينسبأنإمكانية"بعنوانالتاسعالفصل

المصدرهىالأرضبأنالأرسطىالرأىعنهناكوبرنيكوسيتخلى.،العالمبمركز

النيوتونيةالنظريةاتجاهفىالأولىالخطوةيتخذذلكمنوبدلا،للجاذبيةالوحيد

سوىليستالسماواتأوالجاذبيةأنأعتقدشخصياإنىؤ:ويقول،العامللجذب

،الكونلصانعالإلهيةالعنايةبواسطةالأجزاءفىمغروسةمعينةطبيجة(أفطرةألفة

مغاإ)1(.العالموتشكلوكتيتهاوحدتهافىالبعضبعضهامعالأجزاءهذهتتحدلكى

يزيلوهناأ.السماويةالمداريةالدوائرترتيبعن9بعنوانالعاشرالفصل

الأنموذجفىأحياتاكانااللذينوالزهرةعطاردبشأنوالغموضاللبسكوبرنيكوس

ليكونعطاردالكوبرنيقىالنظاميرتب.تحتهاوأحياتاالشمس"فوق"يوضعانالبطلمى

ويحاط،وزحل،والمشترى،والمريخ،الأرضثم،الزهرةيليه،الشمسإلىكوكبأقرب

وأكثرأبسطالأنموذجهذا،الأرضحولفيدورالقمرأما.الثابتةالنجومبكرةالجميع

منسماوىجسمرؤيةعندالاتجاهفىالفرقهو+دة)اس!،34،03اكلةاالنجمىالمنظراختلاف)4(

(.المترجمأالفضاءفىمختلفينموقعين

(1)حههء+أحلماثم،02-9105.
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تتناقصوبسرعات،المعنىبنفستدورالكواكبكللأن،بطليموسأنموذجمنتجانسا

:الكونمركزفىمتؤجةتسكنالتىالشص!عنأبعادهابحسب

الذىذاومن.السماويةالأجرامجميع(أدورانمركزفىالثمص)تستقر

منأفضلآخرمكانفىوالتكوينالهيئةرائعالممباحهذايوضعأنيتصور

واقعة،وكحقيقة.الوقتنف!فىشىءكليفئمنهالذىالمكانهذا

ولا،العقليسمونهاوآخرونا،المنارةأالمشكاةيسميها،للأسف،البعض

يقودالذىالربانأوالقبطانأبمثابةالعالمرائدةيسمونهاآخرونيزال

علىمستقرةكانتلوك!ا،ذلككلهىوالثحمس.(..سفينةيسيزأوطائرة

1(-حولها")تدورالتىالنجومعائلةتحكم،ملكىعرش

الفصولتعنىبينماأ،للأرضالثلاثيةالحركةإظهار9بعنوانعشرالحادىالفصل

المثلثاتوحسابوالكريةالمستويةالهندسةبتطبيقاتالأولالكتابمنالمتبقيةالثلاثة

دورانهىكوبرنيكوسإليهايشيرالتىالثلاثالحركات.الفلكفىمسائلعلى

لئبقىأدخلهاثالثةمخروطيةوحركة،الشمسحولودورانهامحورها،حولالأرض

فيهاتنغمسالتىالبلوريةالكرةتدوربينما،الاتجاهنفسفىمشيراالأرضمحورعل

عنقليلامختلفاالمفزضةالثالثةالحركةلهذهالدورىالزمنواعتبرسنويا.الأرض

حركةإلىالفرقوأعزى،الشمسحولالدورانفىالأرضتستغرقهالذىالزمن

للاعتدالين.جذابطيئةس!حء!9ثه5ولهأبدارية

جداولمع،الكرويةوالمثلثاتالفلكلعلمىتفصيليةمقدمةالثانىالكتاب

مستنتجمعظمهانجما،42.1لعددالسماويةللإحداثيات()كتالوجوبيانرياضياتية

البدارية.الاعتدالينلحركةومضبوطبطليموسجداولمن

(1)ح"هح3لاأءلا3،"ه.6.25-
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حولالأرضوحركةالبداريةالاعتدالينبحركاتالثالثالكتابغنى

تأثيرينأذمجكوبرنيكوسلأن،ضرورىغيرنحوعلمعقدةهناالنظرية.الشمس

"الحركةمعالبداريةالحركةتوحيدجانبإلى،الحاجةعنزائدأحدهما،أسلافهمن

الأولالتأثيرأماا.الشمصوحولنفسهاحولالأرضلحركتىأضافهاالتىأ!الثالثة

البداريةالحركةأنتزعمالتىالارتعاشنظريةعنالناجمالخاطئالمفهومفكان

()انحرافميلفىالتغيرفكانالثانىالتأثيروأما.ثابتةوليستمتغيرة

البروض!)4(.فلك

الخاصالكتابانويدرس؟الأرضحولالقمرحركةالرابعالكتابيعالج

استعمل،الشمسحركاتمعالحالهىكماهنا،..الكواكبحركاتوالسادس

تمافا،بطليموساستخدمهامثلماالمركزمختلفةوالأفلاكالتدويرأفلاككوبرنيكوس

زاويةبسرعةدائريةحركةدمجحواصلكانتالسماويةالحركاتبأناقتناعهأنمع

المسير!.معذل9المسماةالبطلميةالوسيلةاستعمالعنيحجمجعلهالذىوهو،ثابتة

دوائرمعالتعاملإلى،السماويةالحركاتتعقيدبسببمضطزا،كوبرنيكوسوكان

طالماالنظريتينبينمنقليلةالاختياراتكانتوبهذا،بطليموسفعلمثلماعديدة

متقاربة.بدقةنتاثجتعطىأنعلىقادرتينكلتاهماوكانتالاعتبار،فىالاقتصادأخذ

.والغموضاللبسأزالحيثتناغما؟أكثركانأنهفىكوبرنيكوسنظاممزاياوتكمن

إلىبالإضافة،للكواكبالزاجعيةالحركةوفسر،الداخليةالكواكبترتيببشأن

النسبيةوأحجامهاالكوكبيةالمداراتترتيبمنكلبتحديدوسمحلمعانها؟اختلافات

.افتراضاتأىبدونالرصديةالملاحظاتمن

خطعلىويملالأرضحولالظاهرىالثصىمدارهو،البروجدائرةأو،البروجفلك)ش(

(.المهكأجما72320بزاوبةالأرضىالاستواء
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ثلاث"الدورانات9كتابفىالساموسىأرسطرخسإلىكوبرنيكوسأشار

لطولبقياسهمتعلقةومرة،البروجدائرةلميلسابقهبقياسمتعلقتاناثنتان؟مرات

الثالثالقرنمنتصففىأرسطرخسأنمكانأىفىيذكرلملكنه.الشمسيةالسنة

أشار.الكونمركزكانت،الأرضوليست،الشمسأناقترحالميلادقبل

ولكنه،الأصليةمخطوطتهفىلأرسطرخ!سالأرضمركزيةنظريةإلىكوبرنيكوس

".الدورانات9لكتابم4351طبعةمنحذفها

:بعنوان:فالاجورجكتابمننسخةيمتلككانكوبرنيكوسأنمعروف

ويشتملام،105سنةالبندقيةفىمانوتيوسألدوسطبعهالذيأالمعرفةملخص9

إلىإشارتينعليحتوىالذى(المزيف)بلوتارشأيتيوسعملترجمةعلى

علالأرضودورانالسماواتسكونافزض9أرسطرخسأنالأولى،أرسطرخس

تقولوالثانيةمحورها")1(؟حولنفسهالوقتفىودورانها،البروجدائرةطول

أنهعلىبعدفيماسيليكوسقدمهماوهووتدور،ثهولأ"3تلفأنظريتهفىالأرضإن

مستقرأ)2(.رأى

أوأ"الرملإعدادأرشميدسبعملدرايةعلىالأغلبفىكوبرنيكوسكان

مركزيةنظريةإلىإشارةأقدمعلىيحتوىالذى3عحولهطحح"-4،اة،إالرمالحاسب!

اختلاففىالنقصثرحأرسطرخسإنأرشميدسيقول.لأرسطرخسالشمس

الأرضحركةقطرنصفأنمفزضاالشمسمركزيةعننظريتهفىالنجمىالمنظر

الذىالتفسيرنفسهوأساشاهذا.النجومبأبعادمقارنةإهمالهيمكنالشمسحول

رابعفىنققحيثأهكه،ولس!+أولهصا،ثالاالموجز!شرح9كتابهفىكوبرنيكوسبهقال

(1)65++،5*.ولعمأء،،11ح5س!ه+أحلا،5ولح1،1أ5+،هك!3اكلهح"لا5"+4!لألم"!53!،كها"،31أثه،

25.107،*6.0(3!ه،.1691)،604.0.

(2)أ؟أ4.)304.0.

316

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


قبةبارتفاعمقارنةالضآلةبالغةالشمسإلىالأرضمنالمسافة9أنعلافزاضاته

وردحيث،،أالدوراناتكتابفىحجتهكوبرنيكوساستعمل1(0")السماوات

للكواكبالتراجعيةالحركةيناققىماالعاشر،الفصل،الأولالكتابنهايةفى

أفضلمنإلهىعملروعة"منتهىإلىفنبها،المتغيرةغيرالنجوممصفوفةمع

)2(.!!فنانوأعظم

ال!ثممسمركزيةبنظريةعلمعلىكانكوبرنيكوسأن،ذلكعلىبناءالجائز،من

يقلللالكىربماأ،الدورانات9كتابهفىذكرهيطصىأناختاروأنه،لأرسطرخس

حالةفىالسماويةالمداراتجعلأنوهو،الخاصةحياتهشغلالذىالعملأهميةمن

.الأرضمنبدلاالشمسحولحركة

فىونظرياتهمأرعادهماستخدمالذينالعربالفلكيينبعضكوبرنيكوسذكر

بنوثابترشد،وابنوالزرقالى،،والبطروجى،البتانىوتحديذا"،الدورانات"كتابه

ومؤيد،الطوسىالديننصيريذكرلملكنه.الموجز!شرحةفىالبتانىذكركذلكقرة،

جميل.فيصف.الشاطربنالدينوعلاء،الشيرازىالدينوقطب،الغرضيالدين

عشروالرابععشرالثالثالقرنينفىالعربالفلكيينهؤلاءإنجازاتراغب

الميلاديين:

الطوسىأ"مزدوجة)مثلرياضياتيةأدواتالفلكيونهؤلاءطؤر،المضمونفى

التأثيراتتقريئاتعيدأنالمتصلةالدائريةللحركاتسمحت،(العرضىوإنظرية

سمحوالذى...بطليموساقترحهالذىالمسيرمعذلمثلمسائلعنالناجمة

الذىالمسيرالمعدلالبطلمىالأنموذجعزلكانيفعلوهأنبعدهجاءواومنللطوسى

فىالناتجالاختلافحيثمنالأرضومركزالتدويرفلكمركزبينالمسافةفىغتر

(1)"ه+ءكه،حه++علا3!أأ)5لا،3أولس!3،+س!حهمحم+!ءأ+3أ!س!3+أ،5ء09.0.3

(2)حه"ح3+أحلا3،!".72.
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لهؤلاءسمحتالرياضياتيةالبراعةهذهمثل.الأرضحولالتدويرفلكمركزصعة

،السماواتإلىالمنتظمةالدائريةالحركةكبيرحدإلىتعزىنماذجيعرضواأنالفلكيين

التىلتلكتقريتامكافئةكانتلوكماالكواكبحركاتنفسهالوقتفىتخدثبينما

1(.)بطليموسذكرها

التىنيوجيبور"،و"أوتوسويردلو!إنويلمقالةمناقتباسهراغبيواصل

علمبنيةكانتكوبرنيكوساستخدمهاالتىالرياضياتئةالطرقبعضأنتوضح

.والأتراك،والفرس،العربللفلكيينأعال

نماذجعلىجم!يعهامبنيةالموجز!"شرحفىالطوللخطوطالكوكبية"النماذج

حينفى-صجحةغيرالداخليةالكواكبترتياتأنبرغم-الشاطرابن

الزتيبنفستستخدم!أالدوراناتكتابفىالخارجيةالكواكبنماذجأن

فإنالداخيةللكواكببالنسبةأما،والشيرازىالعرضىأنموذجفىالوارد

تفسيرايكؤنمكافئدوارمركز!اختلافإلىانقلبالأصغرالتدويرفلك

الموجز،شرح9:العملينكلاوف.الشاطرابنلأنموذجسليما

وأخيزاالشاطر،ابنلنموذجمماثلاالقمرىالأنموذجيظهراو!الدورانات

المسائلنفسمعيتعاملكانأنهالعملينكلافىكوبرنيكوسيوضح

نفسإلىتوصلأنهالواضحومن.سابقوهمعهاتعاملالتىالفيزيائية

")2(.المسائلبهذهيتعلقفيما،الحلول

نظرياتعلكوبرنيكوسحصولكيفيةعنبسويردلوذلكبعدراغبأيستشهد

بنماذجكوبرنيكوسعلمكيفمعروقا"ليس:يقولحيث،العربالفلكيينهؤلاء

بينالعلاقةولكن-إيطالياع!برالانتقالكانالأرجحالمسارلعل-االعرباأسلافه

مستقلآ")3(:كوبرنيكوساختراعيكونأنمعهايستحيللدرجةللغايةقريبةالنماذج

(1)،؟ح!4"ح،،محمهءأ+3لا43+،ا1أ33)حأ+!احص!ءس!م!53كه53كه:3س!،+هأ+أ!031)!س!+اس!"مماكلة،،.3

3أ)أ02أ5!اأ7ح3أ+أمم!،لملأ!رلأ،لأ2.0(4002)،821.0.

(2)حهمحم3+أءلاكم،6-23.00.

(،)أ؟أ4.،".031.
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ابننماذجأحدأخذأنههوكوبريكوسمثلماشخصفعلهماكل9

الكراتجميعمعالأرضلكرةسمحثم،ثابتةالشمسوجعلالاطر،

بد،الشصىحولتدورأنعليها،قمركزةكانتالتىالأخرىالكوكبية

يبدوعندماكوبرنيكوساتخذهاالتىالمهمةالخطوةهىتلككانت..منها.

نماذجإلىنقلهاثمالشاطر،ابنمثلالأرضمركزيةنماذجنفستبئىقدأنه

1(.ا)ذلكالأمرتطلبعندماالشمسمركزية

أسلافهمناكتسبهارياضياتيةنماذجعلىمبنيةأنهاكوبرنيكوسنظريةبدتهكذا

بدلأ،الكوكبيةالمداراتمركزعندالشمسبوضعثوريةخطؤةاتخذأنهمع،العرب

.الأرضمن

(1)341أ،64ااكه+،أس!3حأعلاس!ع4+4؟احول4أمماول،مه؟اس!ل!لامه+!س!هأ،+!"كه!كه+حع،".ا069
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عشرالثامقالفصل

العلهيةالثورة

باسممعروفاأصبحفكرىلثورانالطريقكوبرنيكوسنظريةفتحتلقد

(،م016ا-51)46براهىتيخوالرئيسيةشخصياتهاكانتو"،العلميةإالئورة

واسحقم(،-56411642)جاليلىوجاليليوم(،1635-5711)وجوهانزكبلر

ولغويين،،ونباتيين،وخيميائيينأطباء،هناكأنولو(،م-6411727)2نيوتن

نأالناقلةلهذهكانما،المثاركينهؤلاءكلولولا.مهمةأدوازاجميغاأدوا،ومؤرخين

والعمق.الأثركنمدىأبعدإلىتصل

الشمسمركزيةعنكوبرنيكوسنظريةفىالمعتقدينعددكانالأمر،بادئفى

فلكيةللجداوكأساساستخدمتعندماالتأييدبعضكسبتأنهامعجذا،قليلأ

"الجداولهىالجداولهذهأولوكان،بالضرورةأفضلتكنلمهـان،جديدة

(م51-953؟11)راينهولد"إراسموس"ثرهاالتىءأولح،ياععكا!ثهس!)5"البروستة

نظريتهذكرعنصمتولكنه،كوبرنيكوسعاحماالمقدمةفىأثنىالذى

الشمس.مركزيةنط

أوروبافىإعدادهاتمكاملةكوكبيةجداولأول!ال!هـوسئة"الجداولكانت

بالنسبةأصبحتالتىالأقدمالجداولمنوتوضيخاقيمةأعلوكانت،قرونلثلاثة

نظريةعلللشرعيةإضفاء،الفلكيينمعظماستخدمهاثمومن،الصلاحيةمنتهيةلها

كتبوكما.للكونالشمسمركزيةفىرأيهيقذرونلاكانواهـانحتى،كوبرنيكوس

فىم4951سنة!ثه+أه،ا+لا)كاول4ألاحح)1"بلونديفيلتوماس"الإنجليزىالفلكى
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وأنتدور،الأرضرأنعلىأكد..."كوبرنيكوس:الفلكعلمفىنصاشتتاحية

وغيرزائفاافتراضاقدمذلكعلىوبناء،السماواتوسطفىساكنةتقفالشمس

.(1")السماويةللكراتودوراناتحركاتعلأصخأدلةمع،!سحبوق

فىالفلكعلمقىثورة"براهىإتيخوالدانمركىالفلكىأشعلالأثناء،هذهفى

أعلىبدقةمنهجيةأرصاداأجرىعندماالميلادىعشرالسابعالقرنمنالأخيرالربع

.مباشرة()التلسكوبالمقراباخزاعقبل(أبالطبعكلها،سابقةأرصادأىمن

كوكبلىاقترانلاحظعندمام5631سنةأغسطسفىالمهمةتيخو"1أرصادأولكان

،الاقترانبتاريخالتنبؤفىشهزاأخطأتألفونسو""جداولأنووجد،والمشترىزحل

بأنبراهىتيخوالتتيجةهذهأقنعت.أيامعدةكان"البروستةالجداول9فىالخطأوأن

وإحكافادقةأكثرأرصادعلىتؤسسأنينبغىوأنها،جديدةجداولإلىحاجةهناك

.الخاصمرصدهفىتصميمهمنأدواتمستخدقابإجرائهاسيقوموأنه،ومنهجية

عاشحيثبألمانيا،أوجسبورجفىبراهىتيخوأجراهاالتىالأرصادأولكان

مرصدهفىوشتدهاصممهاالتىالأدواتوشملت.ام571-9561السنواتفى

الأفقفوقالزاوىالارتفاعلقياستقريئاقدما91قطرهانصفكبيرةربعئة

قطرهانصفضخمةأ+كاأ*س!3شاسآلةأيضاوشتد.السماويةللأجرامأأا!أداء4

أمتارع!ثرةقطرهاسماوية()قبةكرةإلىبالإضاهشةالزاوى،الفاصللقياسقدما41

إعدادها.فىشرعسماويةخريطةفىالنجوممواضععليهائعقم

العامفىنوفمبرمنعشرالحادىوفىام،571عامفىالدانمركإلى"تيخو!عاد

الكرسىأذات9كوكبةفىفجأةظهرجديذا،نجماأوكا!هول،مستسعزايرصدبدأالتالى

.الزهرةكوكبعنحتىلمعانهافىتزيدالتى!امحمهأث!3هةح

(1)،+؟لاك!.186.0
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نأوحقيقةتمافا،زحلكرةخلفيقعكانالمستسعرأنتيخوقياساتأوضحت

يحدثبدأقدتغيزاأنعلىواضحادليلاهذاكانفذتبا.ليسأنهبتنتيتغيرلمموضعه

المستسعربدأأرسطو.لرأىطبقاوثابئا،تاقاشىءكلكانحيثالسماوى،النطاقفى

وفىالأحمر،ثمالأصفر،إلى،الأبيضمنلونهبتغيرتدريجيا،والتضاؤلالخبؤفىأخيزا

بعنوانموجزةكراسةتيخوكتبحينئذ.م5741مارسفىالرؤيةعناختفىالنهاية

انطباغاالرسالةهذهوتركت.م5731مايوفىكوبنهاجنفىونشرهاالجديدأ،)النجم

دخلآأومرتتاأىأشناهتةتيخومنحالذىالثانىفردريكالدانمركملكلدىحسئا

عنبعيذاالصغيرةولمح!7+هفينجزيرةإلىبالإضافة،،الحياةمدىيتلقاهسنوتا

مرصدبناءعلىدخلهامصدروساعده،كوبنهاجنشمالىأوري!ندمضيقفىالشاطئئ

المرصدعلىوأطلق،م5761سنةهفينجزيرةفىتيخوأ9استقر.بالأجهزةوتزويده

منسلسلةومساعدوهبراهىتيخوبدأذاتهاالسنةتلكفى."السماواتمدينة9اسم

العقدينمدةصلاجتهااستمرارتضمنلدرجةوالإحكامالدقةمسبوقةغيرالأرصاد،

الجديد.الفلكعلمميلادعلىيبرهنلماالأسسوضعقديكونوبهذا،التاليين

تفصيليةأرصاذاعليهتيخووأجرى،للدهشةمثيرمذنبظهرم5771عامفى

كرةخلفيقعالأمرحقيقةفىإنهبلالقمر،منكثيراأبعدأنهاستنتاجإلىأدت

النتيجةهذه.الخارجيةالكواكببينالشصسحولحركةحالةفىكانوأنهعطارد،

وبناءالقمر.كرةتحتتحدثأرصاديةظواهرالمذنباتبأنالأرسطىالرأىتناقض

نأإلىوالهىالمركز،متحدةالبلوريةللكراتأرسطومفهومرفضذلكعل

الفضاء.خلالمستقلةتتحركالكواكب

يةمرفينظريةرفضأنهإلا،بكوبرنيكوسالشديدتيخوإعجابمنالركمعلى

المنظراختلافلغياببالنسبةأو،الفيزيائيةالأسسمستوىعلىسواء،الشمس

تيخولجأوبطليموس،كوبرنيكوسنظريتىبينالمتزايدالجدلمواجهةوفى.النجمى
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الشمسحوليدورانوالزهرةعطاردجاعلأ،الخاصالكوكبىأنموذجهاقزاحإلى

يجمعأنموذجهأنتيخواعتقد.الئابتةالأرضحوليدوروالقمر،الكواكببقيةمع

ويشرحالأرضثباتعليحافظلأنه،والكوبرنيقيةالبطلميةالنظريتينقسماتأفضل

الشمس.عنكثيرابعيدينأبذايكونالموالزهرةعطاردأنفىالسبب

كريستيانابنهوخلفه،م5881عامفى،براهىتيخوراعى،الثانىفردريكتوفى

فىالبلوغسنكريستيانوصلوعندماعافا.عشرأحدآنذاكعمرهكانالذىالرابع

اضطرذلكعلىوبناء،الافلكيةأبحاثهدعمفىمستمرأنهتيخوأبلغ،م6951عام

نأآملأ،الفلكيةوسجلاتهأدواتهكلمعهآخذاالسماء"،"مدينةعنالتخلىإلىتيخو

.جديدةملكيةبرعايةيحظى

خارج"واندسبورجقصرو"""روستوكإلىثم،كوبنهاجنإلىأولاتيخوانتقل

كتابهم8951عامفىنشرحيث،واندسبورجقصرفىعامينلمدةوظل.هامبورج

وأرسل،الفلكيةتهدواألكلوضفوهو،ول03(3ولهف!ولس!كأوللاكاأثهأ!3س!3س!*!"ح!حاول

منلإجراءالمزيددعمهفىيرغبونقدالذينالنفوذوذوىالأثرياءتلإلىمنهنسخا

الأمههـاطورإلىوأهداها،وضعهالذىالنجومبكتالوجنسخةذئلء.الأبحاث

.للبلاطفلكئاوعتنهتيخوعملدعمعلوافقالذىانثانىرودلف

مرصذاوأنشأأجهزتهأعذحيث،براغإلىم0061عامفىتيخوانتقلوهكذا

مباشرةذلكوبعد.المدينةشرقيشمالأميالعدةمسافةعلبنتاكىقصرفىجديذا

إليهأرسلقدكانالذىكبلرجوهانزالشابالألمانىالرياضياتىمعالعملقبل

نظريةعلمبنى7،أ!س!،ثهلا+ألالابمأط"!-اءثا+كاهحولوانب!الضلكفىمهياعملأ

!بريخوسعملفباكشظانفعالهعنالكتابهذامقدمةفىكبلرعبر.كوبرنيكوس

للعالمالعظيمالنظامهذافىفعلأسماويةلبصيرةينفدلمكنزايزال"مابأنهوصانهالذى

جميعها")1(.والأجرامبأسره

.0،3،03!ح)1(ح.4
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جاليليوردجاليليو،بينهممنالعلماء،منعددإلىكتابهمننسخاكبلرأرسل

يفتقدهاالتى،شجاعتهعلوهنأهلكبلر،وتقديرشكربخطابا795أغسطس4فى

.كوبرنيكوسنظريةيدعمعملنشرعلىهـاقدامهشخصئا،هو

نأإياهمشخغاام،795أكتوبرمن13فىمؤرخبخطابجاليليوعلىكبلررذ

واففيىجاليليو،،بالإيمان"تذزع:يقولكتبحيث،كوبرنيكوسنظريةدعميواصل

كانواأوربافىالنابهينالرياضياتيينمنقليلغيىعددهناك،ظنيصخ"إذاقدفا!إ.

")1(.الحقيقةقوةهىهذهعنا:الانفصالفىيرغبون

قصيرا،تعاوئابادئا،م0061عامأوائلفىعائلتهمعبراغإلىكبلروصلأخيزا،

آماللديهكانت،براغفىالعملكبلربدأعندماتيخو.مع،عادىوغيرمثمرولكنه

صحةلاختبارمباشرةويستخدمهاتيخوبياناتعلىالحصوليستطيعأنفى

تزال!ماتيخوبياناتمعظمأنوجدعندماأخبطلكنه.الخاصةالكوكبيةنظريته

علاوة.رياضياتيةلتحليلاتأولاتخضعأنويجب،الخامأرصادهاشكلفى

أكثرشىءأىمنهايكتشفولمواقتنائها،بياناتهتمفكإلىنراغاتيخوكان،ذلكعلى

لعمله.كبلراحتاجهمما

الوقتذلكحتىكانتالتى،المريخمدارتحليلبمهمةكبلريقومأنتيخواختار

الكوكبانهماوعطاردالمريخ.للتواستقالىالذىلونجومونتانوسمساعدهمسئولية

مداريهمالجعلتكفىبدرجةكبيرمركزىباختلافويميزان،الوحيدانالمرئيان

الشمسمنجذاقريبعطاردلكن.محسوسةبصورةالتامةالدوائرعننحتلفين

نظريةصحةلاختيارالمثالىالكوكببمنزلةليكونالمريختاركا،رصدهيصعببحيث

.مدارهلتحليلبالحماسكبلرأفعمماوهوما،رياضياتية

س!5!)1(.ي!؟05،مس!1،3
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الإمبراطورىالبلاطإلىكبلرمعهتيخوأحضرم1516عامخريفأوائلفى

وكبلرهويقومأنالإمبراطورعلىحينئذتيخواقترح.رودلفالإمبراطورإلىوقذمه

رودلفووافق"،الرودلفية"الجداولتسمىالفلكيةالجداولمنجديدةفئةبتجميع

لها.المالىالعونتقديمعلى

فاضتحتىالموتسكراتيعانىوظلمريضا،تيخوسقطمباشرةذلكبعد

بإتمامكبلريعدهأنالموتفراشعلىوهووطلب،م1061أكتوبرمن42فىروحه

الكوكبىالأنموذجعلمبنيةتكونأنفىأملهعنوعبر"،الرودلفية"الجداول

منالرغم"علتيخو:معلهمحادثةآخرعنبعدفيماكبلركتبوكما"التيخونى".

توضيحاتىكلأعرضأنمنىطلبأنهإلا،كوبرنيكوسطائفةمنكنتبأنىعلمه

.(1")لفرضيتهوفقا

ليكونكبلرالفلكىرودلفالامبراطورع!تتيخو،وفاةمنيومينبعد

كبلراستأنففصاعدا،الحينذلكمنذ.براغفىالمرصدورئيسالبلاطرياضياتى

فىجزبتيخو.بياناتكلإلىللوصول!مقيدةغيربحرية،بالمريخالخاصعمله

-المسهبومعدلالمركز،واختلافير،التدةفلك-التقليديةالبطلميةالطرقالبداية

المحسوبةالمواضعاختلفت،للبارامزاتتغييرهطريقةعنالنظربغضلكن،

إلىتيخوبياناتبدقةإيمانهودعاه.قوسيةدقاىقثمانحتىتيخوأرصادعنللكوكب

نأيجب،كوبرنيكوساستخدمهاوالتىالتدوير،لأفلاكالبطلميةالنظريةأناستنتاج

تمافا.جديدةنظريةمحلهاتحل

بالقانونينالآنيعرفماإلىأخيزاكبلرتوصلالمكثفالجهدمنأعوامثمانيةبعد

مداراتفىتتحركالكواكببأنالأولالقانونيقضى.الكواكبلحركةالأولئن

(1)ع532لا،+03.".784
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للقطعالبؤريتينالنقطتينإحدىعندالشمسوتكون(،الشكل)بيضتةإهليلجية

إلىالشمسمنالمرسومالقطرنصفمتجهأنعلالثانىالقانونوينص.الناقص

الكوكبحركةتكونبحيث،متساويةأزمنةفىمتساويةمساحاتيمسحالكوكب

هذانظهرعنها.يبعدعندماأبطأوتكون،الشمسمنقريئايكونعندماأسرع

نشرالذىولةن!هولهع(3ول!57الجديد"الفلكإعلمبعنوانكبلركتابفىالقانونان

أزال."الرودلفيةإالجداولعلىالمتتابعلعملهالأساسوأصبحا،م9061عامفى

والأفلاكالتدوير،أفلاكإلىالحاجةالكوكبيةالحركةيصفاناللذانالقانونانهذان

حتىبطليموسمنذالفلكيونيستخدمهاكانالتى()النواقلوالحواملالمركز،مختلفة

.كوبرنيكوس

المقرابباخزاععميقاتغييزاتغيرقدالفلكعلمكانالأثناءهذهفى

اختصاصىصممعندمام4561عامفىظهرمقرابأولأنويبدو(،)التلسكوب

عينةمنجهازا5!كةطح!2لسه+ء33أجانسينإزاخارياسيدعىهولندىبصريات

الشمالية.أوربامعارضفىيبيعهابدأذلكوبعد،معروفغيرإيطالىشخصيمتلكها

إلىوأهداه،م9561سنةمعملهفىواحذاصتع،المقرابعنجاليليوسمعأنوبعد

أجراهالذىالتطويروبعد.والملاحةالحربفىلاستخدامهالبندقيةأول،أقاضىدوج

ن!ثرم0116مارسوفىالسماء،رصدفىاستخدامهبدأ،الأصلىالتصميمعل

3!314.أدا3+داولولاح3"النجوم"رسومبعنوانصغيركتتبفىاكتشافاته

منجذا،كبيرحدإلىبالأرضشبيهاوجدهالذىللقمربأرصادهالكتابيبدأ

المقراباأمجالفىئرىالكواكبوكانت.بحارأنهائعتقدوما،ووديانطجبالوجود

أثبتالضوء.منلامعةنقاطاالنجومبقيتبينما،باهتةمستضاءةأقراصشكلعلى

كما،الشمسضوءيعكسسديماوليس،عديدةنجوممنيتكوناللبنىالطريقأن

نجماتسعينمنأكثرأحمىأرسطو.استنتجكماجويةظاهرةولا،البعضيعتقدكان
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اكتشف.فقطنجومتسعةإلاالمجردةبالعينمنهايرىلاحيثالجبار،كوكبةحزامفى

حجةواتخذها،مصغرةشمسيةمجموعةوكأنها،المشزىحولتدورأقمارأربعة

المشزى،أقمارأىا"إالجوبتريةالأق!ارعلىأطلق.كوبرنيكوسنظريةلصالحإضافية

الأكبر،توسكانادوقميديشى!دىداكوزيموشرفعلى!الميديشتةإالنجوماسم

علىوعتنه،بلاطهفيلسوفجاليليوجعلبأن(التكريمهذاأعلىكوزيمووأجاب

بيزا)1(.جامعةفىالرياضياتكرسى

المدينة،فىيبقىأنعلىحتىأوبيزا،جامعةفىالتدريسعلىمجبزاجاليليويكنلم

فلورنسا.فىإقامةليأخذغادرم0116سبتمبرفىتعيينهبعدفإنهولذا

فى8تسلمهاالذىكبلرإلى!النجوم"رسولكتابهمننسخةجاليليوأرسل

صغيربكتاباستجابتهكبلرألفالتاليةيوفاعشرالأحدوخلال،م0116أبريل

".النجومرسولعلىأالردأسماه

أذهانإلىوأعادجاليليو،اكتشافاتعلىبالحماسةالمفعمةموافقتهعنع!ئروفيه

يكونأنإمكانيةفىالتفكيرإلىبالإضافة،البصرىالفلكعنالخاصعملهالقراء

نهائى.لاكونحولوالمجادلةمأهولآ،القمر

،أم061أغسطسنهايةفىالكولونىأرنستالناخبمنمقراباكبلراستعار

لقد.وأقمارهالمشترىخاصةالسماء،لرصدالتاليةالعشرةالأيامخلالواستخدمه

القيامفىالتاليينالشهرينقضىحيثالجديد،الجهازإمكانياتمنأكثرهوماأدهشه

م0161عامأواخرفىثرها،العدساتخلالالضوءمرورعنمستفيضةبدراسة

لعلملأساساحجارأأحدصبحتوأ3"هأ!،ححأ!لانكسارياتا"عنوانتحت

الجديد.البمريات

(1)5لةأس!ا،5ح++لعأثاص!7،عء!+سك!3أ+أ"!هرو+س!ص!3ول،4!أ+3+هلمهلةل!أاس!6،5لةكام!،،اكهلأه

34أا،+)لألةاص!!لة*.120.
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،م2116عامأوائلفىالثانىرودلفوفاةبسبببراغمغادرةإلىكبلراضطر

عافاعشرالأربعةمكثحيثولزممأ،2لينزفىقطاعرياضياتعالممنصبوشغل

إصلاحمنجزءوهوالكرونولوجيا)8(،دراسةالرسميةواجباتهأحدوكان.التالية

ردولف.الإمبراطورالمرحومابن،الثانىفرديناندأرشديوكأسسهالذىالتقويم

)الجداولعلىحساباتهإجراءلينز،فىعاشهاالتىالفترةخلالكبلر،واصل

العالم"()تآلفتناغم9بعنوانأولهما:آخرينكبيرينعملينونشر"الرودلفية

العلاقةهىفيهجزءوأهم،م9161سنةفىظهرالذىه،،حمهااءحأوللاولول41

مايو51فىاكتشفهالذى"،الكوكبيةللحركةالثالثكبلربقانونلمالآنالمعروفة

منكوكبلكلبالنسبةأنهعلىالقانونينص.الخامسالكتابفىوعرضهأم618

التىالمسافةمكعبمعالمداريةلحركتهالدورىالزمنمربعيتناسب،الكواكب

لمدارهالأكبرالقطرنصف،للكلمةالدقيقبالمعنى)أو،الشمسعنيبعدها

(.الإهليلجى

الكوكبيةللمداراتالدوريةالأزمانبينالعلاقةحولتكهناتهناككانت

متحمساكبلروكانوأرسطو،،وأفلاطون،فيثاغورثعصورمنذأقطارهاوأنصاف

!اللازمالرياضياتىالقانوناكتشف،بطليموسخطواتباتباعأخينا،لأنهجذا،

1(.")السماويةالإيقاعاتلتأمل

نشرحيثأ،اأولمإلىوالانتقالإلينزأمغادرةإلىكبلراضطرم1626عامفى

الثانى.فرديناندأرشديوكإلىوأهداها،م2791سبتمبرفى!الرودلفيةإالجداول

الماضى،فىجداولأىمنكثيزاأكبربدرجةالدقةبالغةالجديدةالجداولكانت

لتسلسلهاوفقاوترتيبهاللأحداثالدقيقةالتواريختعيينعلملأ!ه)5+هكلأاحالكرونولوجيا)4(

(.المزجمأالزمنى

(1)س!كمةه.لة،692.0.
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عطاردبأنالتنبؤفىالجداولهذهكبلراستخدم.قرنمنلأكثرمستخدمةوظلت

.م1631سنةفىالشمسقرصيعبرانسوفوالزهرة

رصدهفقدعطاردعبورأماليلآ.حدثلأنهأوربافىالزهرةعبوررصدتعذر

كبلر،لفلكانتصازاليمثلم1631نوفمبرمنالسابعفىباريسفىجاسندى")بيير

الجداولفىدرجاتبعشرمقارنة،فقطقوسيةدقائقعشركانتوقعهفىالخطألأن

51فىماتلأنهفثبتة،نظرياتهليرىيعشلمكبلرلكن،بطليموسأنموذجعلىالمبنية

.ام063نوفمبر

مقابلالكوبرنيكتةبعفةقدفاالدفعفىجاليليونشطنفسهالوقتوفى

للاهوتالفلسفىلأساسامنجزءاشكلتوالتى،المقبولةأرسطوكوزمولوجيا

بدايةفى.الأكويي!نىتوماسالقديسيدعلتفسيرهابإعادةالرومانىالكاثوليكى

أعمالبوضعرومافىالتفتيشلمحاكمالمقدسالمكتبقامم6116مارس

بأنالمرسومققىإ)"(.الإندكس9علىإلدتهالتىالأخرىالمؤلفاتوكلكوبرنيكوس

وهرطقةفلسفتا،ومزيف،وسخيف"غبىللعالمالثابتةالشمسبمركزيةالاعتقاد

عنيقالوقابلأزمينالكاردينالوخهالخامسبولسالبابامنوبأمررسمياأ)1(.

ذلك،بعدكيفيةبالةعنهيدافعأوكوبرنيكوسرأىيؤيدبألاإياهناصخالجاليليو،

قدالأمروأنالبابا،لتحذيرأذعنجاليليوبأنبلأرمينأقرمارسمنالثالثوفى

(.آنذاكأالحاضرالوقتفىانتهى

ظلحيثفلورنسا،خارجأرتشزىفىبيتهإلىوتعنيفهلومهبعدجاليليوعاد

بولسوفاةبعد،ام623الوقتذلكفىلكن.التاليةالسبعالسنواتطوالصامتا

الكنسيةاللطاتقبلمنالكاثوليكعلىقراءتهاالممنوعةالكتبقائمة:ولا4*حالإندكس)8(

.المزجماأ

(1)أ+ك!لم!4،حح"هح3لاءأول3!ول4ول!ءك!ولول3ولهولل!+ه،.0).98
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فىنجحباربارينىكاردينالمافيوصديقهأنعلمعندماالأملجاليليوراود،الخامس

بعنوانرسالةنشرفىشرع،صديقهبانتخابواستقواء.الثامنأوربانالبابايكونأن

الثامن.أوربانإلىمهداةالعامذلكأواخرفىظهرتلأ،أ!أ!!!3ص!53"الفاحص"

ربيعفىروماإلىجاليليووذهب،الفاتيكانفىبترحابالرسالةهذهاستقبلت

نأرفضولكنه،كتابهعلالأخيروأثنىالبابا،لمقابلةمؤيدينستةمعم1623عام

،بيدهكانلوالأمرإنقالأنهمع،كوبرنيكوسنظريةضدم6161سنةمرسوميلغى

،كتابفىالكوبرنيقيةبمناقشةلهأ!ربانبسماحجاليليورحب.الإدانةهذهفرضتلما

متحيز.غيرمساويااهتماقاالبطليموسى-الأرسطىالأنموذجيولىأنعلى

تأليففىالتاليةالستالسنواتوقضى،أوربانمعبمحادثتهجاليليوتشخع

")*8(،والكوبرنيقىالبطلمى:للعالمالرئيسيينالنظامينحولحوار9بعنوانكتاب

أربعةإلىالكتابينقسم.م6321فبرايرفىأخيزاونشرهم0631عامفىأتمهالذى

المثقفوسيجاريدو،الكوربرنيقىسالفياتى:أصدقاءثلاثةبينالمحاوراتمنأيام

الأرسطى.وسمبليشيو،الكوبرنيقيةإلىتحولالذىالشاك

كلعندينهزمالمسكينسمبليشيووكانجذا،مقنعةالكوبرنيقيةمبرراتكانت

حيثالحوار،فىالحكمحفظجاليليومحاولةالختاميةملاحظتهومثلت،منعطف

الإلهيةالقدرةمنالحذيحاولأنشخصأىمنمفرطةجرأةستكون"إنها:يقول

ماغل،النصهذاكان")1(.عندهالخاصالوهمبعضبسببيقيدهاوأنوالحكمة

قرأعندما.م1623سنةلجاليليوأوربانالباباقالهمماتقريئامباشزااقتباشايبدو،

بأنلإحساسهبئمدةمستاءكانالكلماتهذهتذكر"االمحاوراتكتابأوربان

ا.المزجماأالمحاورات9كتابباسمأيضاالكتابهذايعرف)كأ-ء(

(1)ا،ل!أاس!،5)!أهءلا!هءس!+هحأول!!ح؟ا5*+أ،اححم3140!ثا3لأ3أ،65+س!)5،!أ،+س!ح4+،

حهءه+3أح!+،464.0.
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الكوبرنيقية.تعليمضدم1616مرسوملشتهكصداقتهماواستغلاستغفلهجاليليو

""الحواراتمناقشةبعدالبابا،أننيكولينىفرنسيسكوالفلورنسىالسفيروسجل

لافيماوتدخلأهذا،جاليليوتجرألقد9:مرتفعبصوتوقالغضئااستشاطمعه،

إ)1(.الأيامهذهإئارتهايمكنالتىالموضوعاتوأخطرأهموفى،يعنيه

وصل.روماإلىجاليليوواستدعاءالقضيةفىبالنظرالمقدسالمكتبأوربانأمر

فىإلاتبدألمالتفتيشمحكمةأماممحاكمتهولكنم،1633فبرايرفىروماإلىجاليليو

بعدمام166لسنةالمقدسالمكتبمرسومتجاهلبأنهالاتهامإليهوتجهحيث،أبريل

وكانحكمها،تصدرأنقبليونيوحتىالمحكمةتداولت.الكوبرنيقيةتدريس

مرةاستدعىثم،الفلورنسىالسفيرقمرفىالإقامةمحددذلكغضونفىجاليليو

اللهرطقة"تأييدهفىكئيزاتمادىبأنهبالاعترافلإقناعهالمقدسالمكتبإلىثانية

مسقى،غيرلأجلبالسجنللتؤعليهالحكموصدر.منهايتبرأأنوعليه،الكوبرنيقية

إقامتهبتحديدلهالسماحإلىفوزاالحكمهذاوخفف.الإندكسفى"إمحاوراتهووضع

فىوحينئذ،3!ولءأسييناإلىنقلوبعدهاميديثى،لعائلةالرومانيةالمساكنأحدفى

أرشترى.فىبيتهإلىيعودأنلهسمح،م6341أبريل

ربعقبلعنهاتخلىالتىأبحاثهيستأنفأنفى،بيتهإلىعودتهبعدجاليليو،شرع

دمقالات:بعنوانأعمالهوأعظمآخرعنهذاوأسفر.الحركةدراسةوبخاصة،قرن

عامفىأتمه"،والحركاتالميكانيكا،جديدينبعملينتتعلقميكانيكيةوتوضيحات

نأوبماالنظر.ضعفمنيعانىوكانعاقا،وسبعيناثنينعمرهكانعندماام636

جاليليو،أعمالعلىالبابوىالحظربسببواردغيرأمزاكانإيطاليافىالكتابطبع

فقدقدوكانام638عامفىنشرتحيث،ليدنإلىمخطوطتهتهريبتئمفقد

تمافا.بصره

())ح"أ"ول!3ا!ا،،ول05)9).
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منيوفاوئلاثينثمانيةقبل،م1642ينايرمنالثامنفىأرشترىفىجاليليومات

لذكرىتخليذامتحفايقيمأنالكبيرتوسكانادوقورأى،والسبعينالئامنميلادهعيد

،المقدسللمكتبإزعاجفيهيكونأنمنخوفاذلكيفعلبألانصحولكنهجاليليو،

أنحاءجميعفىحدثتفضيحةأكبرفىتسببجاليليوإن9قالقدكانالبابالأن

أ)1()+(.المسيحىالعالم

،ام642ديسمبر25فىولدالذينيوتنبعملذورخهاالعلميةالثورةبلغت

النظامى،تعليمهأخرتالمتواضعةخلفيتهلكنجاليليو.فيهاماتالتىالسنةنفس

.م1661يونيوفىترينيتىكليةفىتسجيلهوتمبكمبردجأخيزاالتحقذلكورغم

إضافةا،الكونياتاوالكوزمولوجياالأرسطىالعلممنكلعلىكمبردجفىوأظلع

عامفى.الغربيةأوربافىتطورتالتى،والرياضيات،والفلك،الحديثةالفيزياءإلى

أستاذ(،م1-0631677)باروأإسحق9بإشرافالدراسةنيوتنبدأم6631

،أقليدسأعمالباروحققحديثا.المعقاللوكاسىالطبيعيةوالفلسفةالرياضيات

،والبصرياتالهندسةفىالخاصةأعمالهونشر،وأبوللونيوس،وأرشميدس

نيوتن.بمساعدة

عامأواخرفىوالفيزياءالرياضياتفىأبحاثهشخصيا،لشهادتهطبفا،نيوتنبدأ

،كمبردجفىالجامعةوإغلاققصير،بوقتالطاعونوباءتفشىقبلم،1664

زول+!العجائبسنتا*وهماالتاليينالعامنوخلال.بيتهإلىللعودةواضطراره

بالإضافة،والحركةالعامللجذبقوانينه،يقولفيما،اكتشفله،بالنسبة6!!ن!أاأ3

القوانينهذهطبق.(1)التسارعو"العجلةإ،المركزيةالجاذبةالقوة9مفهومىإلى

سك!!)1(1،3ح.305.0،3

ضدصدرقدكانالذىالحكمعنمعتذرا،جديد،منالفاتيكانتراجعم8002عامنوفمبرفى)8(

(.المترجماام632عامالبابامحكمةمنجاليليو
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اليومية،حركتهاعنالناشئة،الأرضسطحعندالمركزيةالجاذبةالعجلةلحساب

المسألةخسمتوبهذا0،25بمعاملالأرضيةالجاذبيةعجلةمنأقلأنهاووجد

الجاذبةالقوةحسب.دورانهأثناءالكوكبمنالأجسامتطايرعدمعنالقديمة

سطحعندالأرضيةالجاذبيةبعجلةوقارنها،مدارهفىالقمرلحفظاللازمةالمركزية

ذلك،وبعد.الأرضمركزعنبعديهمامرئعمععكسياتتناسبانأنهماووجد،الأرض

المركزية،الجاذبةالعجلةقانونمعالكوكبيةللحركةالثالثكبلرقانونباستخدام

فى.الشمسيةالمجموعةحالةفىللجاذبيةالعكسىالزبيعقانونصحةمنتحقق

الضوءتشتتنظريةوصاغ،والتكاملالتفاضلحسابأسسوضع،نفسهالوقت

سنتىفىهذاكلحدث9:يقولكتب.لهالمكؤنةالألوانإلى(أوتحقلهالأبيض

الإبداعى،عمرىبدايةفىكنتالسنتينهاتينفىلأننى..م1666وام665الطاعون

مضى")1(.وقتأىمنأكثروالفلسفةالرياضياتوعقلت

وبعد.م1667عامربيعفىكمبردجإلىنيوتنعاد،الطاعونانحسروعندما

الموقعهذافىوظل،الطبيعيةوالفلسفةللرياضياتلوكاسىكأستاذباروخلفعامين

التاليةالقليلةالسنواتخلال،وقتهمعظمنيوتنكرستقريئا.عافاثلاثينلمدة

علتجاربهإجراءواصل.والرياضياتالبمرياتفىللبحث،الأستاذيةعللحصوله

بحثإلىإضافة،الرقيقةالزجاجيةوالشرائحالمنشورفىانعطافهفاحضاالضوء،

حيث،الكيميائيةالتجارببعضأجرىكذلك.الألوانفىنظريتهتفاصيلوتحليل

للخيمياء.القديمةبالمفاهيممتأثزايزالما،معاصريهمنالكثيرمثلكان،

التربيعقانوناكتشافإلىسبقهيزعمأنهوكلروبرتنيوتنصفتسمح

الملكيةالجمعيةفىللتجاربأميتاهوكغينم1662نوفمبرفى.الجاذبيةلقوةالعكسى

مخلفام،4017عامفىوفاتهحتىالموقعلهذاشاغلاوظل،لندنفىحديثاالمؤسسة

(1)"س!1،54)،م.")؟4.
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والتقنية،،والفلك،والبصرياتالميكانيكا،فىالمهمةالاكتشافاتمنالعديد

والجيولوجيا.،والكيمياء

مقرابعملفىونجحالضوء،فىأبحاثهنيوتنواصلالأثناء،هذهفى

مستخدمةانكساريةأدواتأىتفوقملموسةتحسيناتبهعاكس)تلسكوب(

التىبلندنالملكيةالجمعيةفىلعرضهوتحمس،الاختراعهذاأنباءتطايرت.حينذاك

جذاناجخاالعرضكان.رسميةأسبوعيةاجتماعاتعقدفىالوقتذلكفىبدأت

ينايرمنعشرالحادىوفى،الملكيةالجمعيةلعضويةنيوتنبضماق!راحإلىأدتلدرجة

كزميل.انتخابهتمم1672

فىأرسلهاالتىالبصريةتجاربهعنبحثانيوتنأعد،كزميلتعهداتهمنوكجزء

الجمعية:مجلةفىالبحثطبعوبالتالى.الجمعيةاجتماعفىتقرألكىام672فبراير28

بأنفهاكتشايصفوفيه،أطعأ5ثااط"هحلة15،س!!ث!ولكا!+ث!ولهم4ءطا!لاهول3أحهل!،س!

الضوءبإمرارتشتتهايمكنالتىللألوانمستمرطيفمنيتكونالشمسضوء

انعطاقاتعانىالزرقاءإالأشعةأناكتشف.زجاجىمنشورمثلكاسر،وسطخلال

بعضها،ضوئيةأشعةمنخليطالشمسضوءأنواستنتجالحمراء")1(،منأكثر

لا،اللونيةمركباتهإلىالضوءتشتتبمجرد،ذلكعلعلاوة.الآخرمنأكثرينعطف

فىومتأصلةمتلازمةبالانعطافترىالتىالألوانأنيعنىهذاأكثر.يتحللأنيمكن

الكاسر.بالوسطإياهمنحهايمكنولانفسهالضوء

ىأينكرأويؤكدلمفهو،نيوتنمعاصرىمنوالمحنطاقعلىنقذاالبحثلقى

لأنهم،مزيفةالتجريبيةنيوتناكتشافاتأنعلىآخرونأصربينما،عامةفلسفيةطبيعة

هذهكلعلىورويةبصبرنيوتنأجابعنها،تحدثالتىالظواهرإيجاديستطيعوالم

رءوسعلىعلانيةعملهعرضلأنهمدةبعدأسفولكنهبدورها،الانتقادات

أ؟أ))(.013."،.4
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بكئيرشاناأقلنيوتنمقرابأنيدعىبدأهوكأنأسوأ،الأمورجعلوماالأشهاد.

بنفسه.اخترعهقدكانالذىذلكمن

السكرتيرولكن،الملكيةالجمعيةمناستقالتهنيوتنقدموغيرها،،الأسبابلهذه

علىم6761عامفى،ذلكوبعد.بالبقاءوأقنعه،اشقالتهقبولرفضأولدنبرجهنرى

السنةتلكوفى.الملكيةللجمعيةتقريتازمالتهنيوتنأوقف،هوكمنعلنىهجومإثر

إعجابهعنفيهعبزاسترضائئاخطائاوكتبللجمعيةسكرتيزاهوكأصبحذاتها

يرىأنالسعادةغايةأسعده!إنه،الألوانفىنيوتننظريةإلىمشيرا،وقال،بنيوتن

وقتاأجدولم،طويلةفزةمنذبدأتهاعماوتحسنتتطورتقدالمفاهيمتلك

1(.لاستكمالها!)

:البصرياتفىديكارتعملإلىمثيزا،مماثلةاسترضائيةبنغمةنيوتنأجاب

بأخذوخاصة،طرقعدةأضفتلقد،جيدةخطوةكانديكارتفعلهما"إن

أبعدرأيتقدكنثهـاذا.الرقيقةالشرائحألوانمعالتعاملفىالفلسفيةالاعتبارات

")2(.العمالقةأكتافعلأقففلأننى،ديكارترأىمما

وحافظمتصالحئن،أبذايكونالمأنهماإلا،الوديةالعواطفهذهبرغمولكن

منيفضىكانبتوافقبعضهمامعالتواصلفىاستمزا،ذلكومع،صمتهعلىنيوتن

الأسبقكانبأنههوكادعاءمنحالاتهأقسىفىيشأنزاعأوخلافإلىآخرإلىحين

العكسى.الزبيعقانوناكتشاففىنيوتنمن

الجاذبيةقوةبأنالاقتناعفىونيوتنهوكإلىآخرونانضمم6841عاموبحلول

مربعاتمقلوبمعتتغيرالقوةهذهوأنمداراتها،فىالكواكببقاءعنالمسئولةهى

(1)7،فىلااح،.4410.

)2(ح*غ411،4م.".274
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-)1656ا!اا.ص!لأءاهالىإدموندالفلكىهؤلاءبينمنوكان.الشمسعنأبعادها

برحلةهالىإدموندقام.الملكيةالجمعيةنماعضووزميللنيوتنجيدصديقم(،2174

الذىللمنحنى"تصورهعننيوتنليسألم6841أغسطسفىكمبردجإلىخاصة

معكوستكونالشمسنحوالتجاذبقوةأنبافتراضالكواكبترسمهأنيمكن

ناقضاقطغاسيكونالمنحنىبأنالفورعلنيوتنأجابعنها")1(.أبعادهامربع

فإنهولذا.سنواتث!انأوسبعقبلأجراهاالتىالحساباتيجدلمولكنها،اهليلجتاأ

نوفمبر.فىالفوراأعل"هالى!إلىالحلأرسلثم،المسألةحلإعادةإلىاضطر

لإعطاءكافيةمادةوطؤرجديد،منبالمسألةنيوتناهتمامانتعش،الوقتذلكفى

بعنوانكمبردجبجامعةالخريفىالدراسىالفصلفىمحاضراتتسعمنمقرر

منتحققالمخطوطةهالىقرأوعندماس!!.وللا(5ه!هشأل!ول"لأجساما"حركة

إعدادنيوتنبدأ.الملكيةالجمعيةفىللنشربإرسالهانيوتنمنوعذاوأخذأهميتها،

82فىالملكيةالجمعيةإلىالأولالكتابوأرسل،م6841ديسمبرفىللنشرالمخطوطة

.م6861أبريل

طبعبمسئوليةإليهعهدتالجمعيةبأنيخبرهنيوتنإلىهالىكتبمايو22فى

اكتشفالذىهوأنهزعم،المخطوطقرأأنبعدهوك،أنأضافولكنه.الكتاب

فىالتقديرهذايسجلأنيوتنعلويجبالجاذبيةلقوةالزبيعمعكوسطبيعة

قانوناكتشاثصاحبأنهالمطؤلرذهفىوأوضحكثيرا،نيوتنهذاأزعج.الافتتاحية

النتيجة.فىشىءبأىيسهملمهوكوأن،الجاذبيةلقوةالعكسىالتربيع

علام687عامصيفمنتصففىنيوتنعملمنالأولىالطبعةصدرت

جعل.التمويلعلمالئاقادرةغيرنفسهاوجدتالملكيةالجمعيةلأنهالى،مسئولية

قبيلمنإليهوأشار"،الطبيعيةللفلسفةالرياضياتية"المبادئكتابهعنواننيوتن

أ؟))1(.604.0!.4
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نيوتننقق"المبادئأمنالتمهيدىالقسموفى.ع3كاأ"أحولا"المبادئ"بعنوانالتبسيط

:العامللجذبوقانونهللحركةالثلاثةقوانينهعلى

المنتظمةالحركة،.أوالسكونمنحالتهعلىجسمكليظل:الأول"القانون

...حالتهمنتغيرخارجيةقوىأىعليهتؤثرلمما،للأمام

أهذاويكونالمحركةالقوةمعالحركةفىالتغيريتناسب:الثانىالقانون

...القوةفيهتعملالذىالمستقيمالخطفىالتغيرا

المقدارا؟أفىومساومعاكسفعلرددائمافعللكليوجد:الثاكالقانون

ومعاكسدائما،متساوالآخرعلىالجسمينمنكلفغل:أخرىبكلمات

1(.دائما")الاتجاهفى

ليؤسسالسماويةوالحركةالأرضيةالحركةمنكلاالأولالبابفىنيوتنحلل

تعتمدالكونفىجسمينأىبينالجاذبيةقوةأنعلينصالذىالعامالجذبقانون

""المبادئكتاببقيةبينهما.المسافةمربعومعكوسكتلتيهماضربحاصلعلى

تتراوحظواهرلشرحللحركةالثلاثةوالقوانينالجاذبيةقانونعلمنهجيةتطبيقات

مبادرةإلى،السماويةالأجراموحركات،المقذوفاتوحركةوالجزر،المدمن

والفلك.الجديدةالفيزياءوتحليل،الاعتدالين

فىالثالثةوالطبعة،م1713عامفى""المبادئكتابمنالثانيةالطبعةصدرت

،م4017عامفىنيوتننشر،ذلكغضونفى.الطبعتينمقدمةنيوتنوكتبم،1726

وبخلاف.العلمىنشاطهبواكيرفىمنهاالكثيرأجرىقدوكانالضوء،عنأبحاثه

الجديدكتابهمنالأولىالطبعةظهرت،باللاتينيةنيوتنألفهالذى"أالمبادئكتاب

وانعطافاته،الضوء،انعكاساتفى"رسالةأو""البصرياتبعنوانبالإنجليزية

ظفوروتوالى،م6017عامفىالأولىاللاتينيةالطبعةظهرت.لماوألوانه،وانثناءاته

(1)،+15*س!*أ،!،،أح؟،!ي!ا!حع3أء+أح)0،35لألا،4ا!3،لأ؟"030)أ؟ع.400ا.417-6
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الأخيرةالطبعةوهذه؟م173.وم172وام1717الأعوامفىالإنجليزيةالطبعات

بيدمصخحةأنهاعلتنصملحوظةتتضمنأعوامبثلاثةنيوتنوفاةبعدظهرتالتى

أ)1(.كتبهبائعمعوفاتهقبلوتركهاشخصيا،المؤلف

:يقولوكتب،تأليفهمنغرضهعن""البصرياتكتابمقدمةفىنيوتنكشف

اقزحهاولكن،بافتراضاتالضوءخصائصشرحليسالكتابهذامن"هدفى

")2(.وبالتجربةبالمنطقصحتهاعلىوأبرهن

الصور،وتكؤن،والانعطافالانعكاسقوانينالأولالبابموضوعاتتشمل

موضوعاتوتوجد،زجاجىمنشوربواسطةلهالمكؤنةالألوانإلىالضوءوثتت

الإبصار؟وموضوعات؟لنيوتنالعاكسوالمقراب،العدساتخصائصتشملأخرى

مبنئللانعطافنيوتنقانونإثبات.للألوانتفصيليةودراسات،قزحقوسونظرية

منناشئخطأوهوالماء،فىمنهالزجاجفىأسرعينتقلالضوءبأنخاطئمفهومعلى

جسيمتة.طبيعةذاالضوءاعتبار

إعجابهوسجل،الذريةللنظريةقبولهمنللضوءالجشميةنيوتننظريةنشأت

،والذرات،الفراغ(أمفاهيمأبدعواالذين...شهرةوأكثرهمالإغريقفلاسفةبأقدم

أولالثانىالبابفىعرضولكنه")3(.لفلسفتهمالأولىوالمبادئ،الذراتوجاذبية

متعلقةملاحظاتؤ:بعنوانقسمفىوذلك،الموجيةشبهالضوءلطبيعةإثبات

".الشفافةالرقيقةالأجسامفىلألوانوا،لانعطافاتوا،لانعكاساتبا

"أولوسالدانمركىالفيلسوفعملعلأيضاالثانىالبابفىنيوتنعفق

سرعةبقياسم6761سنةفىقامالذىم(0171-4461)س!هول.هعس!+4رومرا

(1)ك!أ*س!+ه،أ،55حمما3،.8710!رأأ.

(2)أ؟أ.4،.4610.

(6)أ؟).4،.9660.
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للقمرمتتابعةلخسوفاتالزمنىالتأخرمقاديرملاحظةطريقعنالضوء

نيوتنتقديركان.الأرضعنالمشترىكوكبتراجعكلما15"آيو"الجوفيانى

يستغرقالضوءأنبالحسابأوجدالذىرومر،تقديرمندقةأكئرالضوءلسرعة

الصحيحةبالقيمةمقارنة،الأرضإلىالشمسمنالانتقالفىدقيقةعشرةإحدى

ينتشرإالضوءأنمؤداهانتيجةإلىنيوتنوخلص.ثانيةوعشريندقائقلثمانالمساوية

منالانتقالفىدقائقثمانإلىسبعحوالىمنويستغرق،زمانفىالمضيئةالأجساممن

1(.")لأرضاإلىالشمس

ىأالحيود،ظاهرةعلىنيوتنبتجاربالافتتاحىالقسمعنى،الثالثالبابفى

منلعددالكتاببقيةوخصصآخر.إلىوسطمنينتقلعندماالضوءانحناء

فىومتنوعةواسعةأخرىلموضوعاتولكنللضوء،بالنسبةفقطليس،الفروض

من16علىلنيوتن"!البصرياتكتابمنالأولىالطبعةاحتوت.والفلسفةالفيزياء

الثالثةوالطبعتانتساؤلأ،23علىالثانيةالطبعةاحتوتحينفى"،"التساؤلاتهذه

منذوزاكان،العلميةحياتهفجرفى،نيوتنأنيبدوتساؤلا.31علىوالرابعة

سوفالذينأولئكتراثهمنويفيد،المحدودةغيرالسابقةتأملاتهبعضلاكتثماف

الطبيعة.دراسةفىيتبعونه

لاجتماخرئاستهمنأيامأربعةبعد،م1727مارسمن52فىلندنفىنيوتنتوفى

مكشوفنعشفىجثمانهوشخى.م3017عاممنذلهارئي!اظلالتىالملكيةالجمعية

كنيسةفىمهيبموكبفىدفنعندما،أبريلمنالرابعحتى،الناسأليراه

منمقذزا"عاشنيوتنأنإلىمنتفانيوتنجنازةعن"فولتير"كتبوستمنستر.

")2(.لرعاياهالخيرقذمكملكو؟فن،ومواطنيهزملائه

())اهأ4..".277.

(1)لأ51أ،،3ح،!..96
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عشرالتاسعالفصل

الإسلومىالعلرتراق

كانفإنما،ديكارتمنأبعدرأىقدكانإذاإنهقالعندمابأسلافهنيوتنأشاد

علىأعمالهخلالمنالتعرفويمكن")1(.عمالقةأكتافعلى"بالوقوفذلك

وأبرزهم،الأوربيينلأسلافهالفضلنسبحيثإلها،أشارالتىالبارزةالأشخاص

،فيثاغورثأمثالالقدماءوللإغريقوجاليليو،وكبلر،،براهىوتيخو،كوبرنيكوس

،وأرشميدس،قليدسوأ،وأرسطو،طونفلاوأ،يموقريطسود،وقليسمبيدوأ

.وبطليموس،خسرسطرأو،للونيوسبوأو

بأنعلمعلىكانتأكيدبكلأنهمع،المسلمينالعلماءمنإلايذكرلمنيوتنلكن

فالعلم.الإسلامىالعالمخلالمنأورباإلىئقلقدالإغريقىالعلممنالكثير

أعمالأنومع،العلميةالثورةتبدأأنقبلطويلوقتمنذالذروةبلغقدالإسلامى

والمنجمين،،والمهندسين،والفلكيين،تينضيالرياوا،لفيزيائيينوا،الفلاسفة

جدارتهمأنإلا،الجامعاتفىتدرسكانتالوسطىالقرونفىالعربوالخيميائيين

الغربية.أوربافىالمعاصرينالعلماءلصالحئغفلماكثيزاكانتوأحقيتهموأهميتهم

الإغريقعلومعلىالعلميةالثورةإبانانبثقالذىالجديدالعالمىالنظامتفوقلقد

نيوتنبعد-جوهرهعمقفى-وأدى؟القروسطيةالإسلاميةوالحضارةالقدماء

.الذرىوالعصر.الصناعيةالثورةإلىبقرنين

())!ثاص!3أا!م1،".275.
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الإنجازاتعنانعزلواقدالإسلامىالعالمفىالعلماءكان،ذلكغضونفى

الفلكييناستمرارمع،أصيلةأعمالأينتجونيعودواولم،الغربفىتتمالتىالثورية

.المقراباختراعبعدطويلةلفترةالقديمةبآلاتهمالسماءرصدفىالإسلاميين

أول،لتيخوبراهىالمعاصرالمسلمالفلكىم(،5861حوالى)تالدينتقىشيد

(.م591-574الفترةفى)حكمالثالثمرادالسلطانعصرإبانإستانبولفىمرصد

الحركةقياسوهو،تيخوبراهىقياسمندقةأكثرالأقلعلىقياساتهأحدكان

وجدهبينماقوسية،ثانية63وجدهحيث،السماويةالكرةفىالشمسلأؤجالسنوية

حالئا.المقبولةثانية61بالقيمةمقارنة،54تيخوبراهى

مثل،واستنتج،م5771عاممذتبعلدقيقةأرصادلمأيضاالدينتقىأجرى

الكوكبية.السماويةالكراتخلاليمركانالمتقدالنارىالجسمأن،تيخوبراهى

نارى"،نجمىجسمظهوربمناسبة9قصيدتهفىالمنصور،الدينعلاءالشاعروكتب

سريعللعالمالتسعةالأقسامخلالمازا9،رمضانشهرمنليلةأولفىظهرالمذنبأن

الأصغر")1(.الدبنجومفوقعمامةوشاحمثل...الزوال

لمعنىإشارةالمذنبظاهرةفى،البلاطمنجمأيضاكانالذى،الدينتقىرأىلقد

الطبقةزعيمولكن.الفرسضدحربهمفىللعثمانيينالنصروتوقع،المستقبلفىالخير

يشكلالمرصدبأنمرادالسلطانأقنعزادةقاضىالإسلامشيخالإسلاميةالدينية

سياسيةدوافعتحتهايوجدأنهبرغم،الطبيعةأسرارإلىبالتوسلالمملكةعلىخطزا

منالأخيرةالأبياتفىالناصر،الدينعلاءيصف.الآنحتىعميقةولكنها،خفية

الخاصحرسهطاقمرئيسالملوكملكاستدعى9:إشانبولمرصدمصير،قصيدته

على...يقومبأنالأدميرالإلىالأوامرأعطيت،ومحوهالمرصدبتدميرتعليماتوأعطاه

(1)54،أ)ألأس!"+5!همح53!!7لأأول13،+!ا.".092
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العظيمالمرصددقروهكذا")1(.حضيضهإلىذروتهمنوهدمهالمرصدبتحطيمالفور

.ام058يناير22ن!

حكمتحتالميلادىعشرالثامنالقرنفىثانيةمرةالإسلامىالفلكازدهر

سينشجاىساواىالمهراجاشيدم34-1728السنواتوخلالالهند.فىالمغول

شيد.شاهمحمدالمغوللحاكممراصدخمسةم(-1743)6916جايبورمنالثانى

وماثورا.،وأوجايين،وبيناريسدلهىفىالمراصدوبقيةجايبور،فىالمراصدهذهأول

قائمةبتجميعمنجموهوقام،سنواتسبعلمدةجايبورمرصدسينشجاىأدار

سمرقند،فىبكأولغمرصدعلىتأسيسهايرجحالتىالسماويةبالأجرام)كتالوج(

بأرصادأيضاعلمعلوكانوالهنود.العربالفلكيونسجلهماإلىبالإضافة

أوربامناأبياناتموادمعمنجموهتعاملالأمر،حقيقةفى-الأوربيينالفلكيين

.شاهمحمدمنتسلمهالذىبالتكليففرنسىيسوعىكاهنبهازودهم

الدينبخصوصجذامهمةشئؤنفىعليهائعتمدالأرصادهذهأن"واضح

ذاتعديدةملموسةاختلافاتوجدتوأنهسواء؟حدعلالإمبراطوريةوإدارة

الشمسكسوفوفصولوغروبها،الكواكبشروقأوقاتفى،مماثلةطبيعة

الفلكيينوحشدتالأمر،بهذاتامةمعرفةلديك...أنوبما.القمروخسوف

كلوأعددت،أورباوفلكى،والبانديت،والبراهمة،لإسلامباالمؤمنينوالمهندسين

يمكنأنهوهو،بصددهنحنالذىالأمرتأكيدعلبهذاتعملهلالمرصد،أجهزة

ووقاتالظواهر،لهذهالمحسوبةالأوقاتبينالاختلافوتصحيحمعالجة

حدوثها")2(.رصد

())أ!).4،.؟92.0

أ!أ)2(.06؟.0،.4
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العصوربدايةحتىالقديمعلمهمممارسةآخرونإسلاميونفلكيونواصل

إيرانغربالواقعةوالمناطقالبلدانفىالموجودينأولئكمعظموكان.الحديثة

الخمس،اليوميةالصلواتمواقيتيحددونا،أمؤقتينمساجدفلكىيعملون

الغربىالأفقعندامنجلشكلعلىالهلالىأىأالجنجلللقمرظهورأولويرصدون

بغدادفىأسلافهمفعلمثلماتمافاجديد،قمرىشهركلبدايةلتحديدالغروببعد

الأوائل.العباسيينالخلفاءأيامفى

النظريةمعرفةجاءتأوغلو،إحسانالدينأكملالزكىالعلوملمؤرخوطبقا

،م1664عامبعدالعثمانيةالإمبراطوريةإلممامرةلأولبالعربيةمكتوبةالكوبرنيقية

الفرنسىالفلكىلكتابالعربيةترجمتهأفندىإبراهيمكوزىتذكيريسىأكملعندما

غاياتفىالأفلاك"مرآةبعنوان(م0651حوالى)ت*اس!هأص!+لا!دوريهنويل

،الكتابفىرسميوضح.لكاكهزطةلة؟لة+ول-ا!آأ43)-اكاأ!لاكاطد!؟لة"لإدراكا

فىتذكيريسىيقول.وتيخوبراهى،وبطليموس،كوبرنيكوسنماذج،المقارنةبطريق

الرابع؟محمدالسلطانعندالرئيسالفلكى،أفندىمحمدعلترجمتهعرضإنهالمقدمة

منالعديدالأوربيينلدى:يقول!شىء،أىمنهئفهمولمتمافاالعملفحص"وبعد

هذا")1(.مثلالتفاهات

بلغالإسلامىالعلمأنالعشرينالقرنمنتصفحتىالعلممؤرخىرأىكان

كانالذىالوقتفىتمافا،بسرعةانحدرثم،الوسطىالقرونعصرأواخرفىذرورته

تاريخ"بعنوانكتابادامبيرسيسيلوليمألف-ظهورهبدايةفىفيهالأوربىالعلم

عامىبينمرة21نشرهاأعيدطبعاتثلاثفىظهر"والدينبالفلسفةوعلاقتهالعلم

574فىيقعالذىكتابهمنفقطصفحاتسبعوخصصأم،49وهم9291

(1)ث!أثه4وله3الا،403111اولءلاأ،+ههم*حأثهح+م3حأ+ححس!15أ؟س!+،،+5115*ه4)م!اأ+++،مكهعمم

15اول40ح3لا،،أحء+عح15ص!؟لم7+أ)؟با،5314*.67.0
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واستحوازهمالعربىالعلمإلىاللاتينيةالأمم!انتباهأنذكر.الإسلامىللعلمصفحة

العلمانحداربدايةمعالميلادى،عشرالحادىالقرننهايةمعبدأعليه

1(.!)والإسلامىالعربى

بغدادونهبهمالمغولبظهورتسارعالعربىالعلمانحدارإنالكتاببعضيقول

آخروأعدمالمدينةمكتباتكلأحرقالذىهولاكوحكمتحتم5821عامفى

وهما،الإسلامىالعمرفىالمراصدأعظممناثنينأنرأينالكننا.عباسىخليفة

السنةفىنفسههولاكوأسسهالأول:المغولأسسهاقدوسمرقند،مراغةمرصدا

بغداد.ل!نهبالتالية

الإسلامى،الشرقتاريخفىتحولنقطةلب!غدادهولاكوتحطيمكان،ذلكومع

باتجاهآسياوسطسهوبمنبالتركيةناطقينلهجرةالطريقفتحالمغولىالغزولأن

،الأناضولفىمهيمنةكقوةالسلاجقةالأتراكمحلالعثمانيونالأتراكوحل.الغرب

أوربامنأمتدتامبراطوريةأنشأوام5341سنةفىالقسطظينيةفىانتصارهموبعد

فىأديفارعدنانالتركىالمؤرخوكتب.الشماليةوأفريقياالأوسطالشرقعبرالجنوبية

عننفسهاعزلتالعثمانيةالسلطنةأنمؤداهبعد(فيمابطلانه)ثبترالاام939سنة

الإمبراطوريةاضهياربعدحتىالأوسطوالشرقتركياإلىيصللمالذىالغربىالعلم

بلغالإسلامىالعلمأنرأينالكننا.م2391عامفىالحديثةالزكيةالجمهوريةوقيام

عالىواستمروسمرقند،مراغةمرصدىبتأسيس،المغولحكمتحتجديدةذروة

تقىمرصدتدميرقبلالعثمانيينالأتراكحكمتحتالأقلعلىآخرقرنلمدةالمستوى

.م0581سنةإستانبولفىالدين

(1)"+ةأهع.82.0.3
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الأهميةذاتالعلميةالتطوراتبعضأنلأ؟ه+مآدا+.س!"هوف"توبىلاحظ

يفزضالتىالمرحلةبعد،أوأثناء،إماحدثتقدالإسلاميةالعربيةالحضارةفىالبالغة

فىنأخذأنينبغىولهذاانهيارها،سببكانتطبيعيةسياسيةعواملأنخلالها

فحصيجبفإنهثمومن،العلمبتطورالمتعلقةالداخليةالعواملأوضعالاعتبار

الأعمالفحصإن")1(.السوسيولوجيةالطبيعةذاتوالبنائيةالخارجيةالعوامل

العصرأواخرفىوالطب،والبصريات،الفلكفىالإسلاميينللعلماءالرائعة

وعلمية،داخليةتكنلم"المسألةأنيستنتجأنإلىهوفبتوبىأدىقدالقروسطى

")2(.المؤسسةبناءقضيةعلتوقفتلقد.وثقافيةسوسيولوجيةكانتوإنما

يعترفلاالإسلامى"القانونأنهوفأوضح،المؤسسةببناءيتعلقمافى

والكياناتوالجامعاتالمدنتطورعدميفسروهذا(،)متحدةمشزكةبشخصيات

علقانونيا(،)المستقلةالمشتركةالطبيعةكانتلقد...هناكقانونياالمستقلةالأخرى

وجعلتهم،الديناميكىالدفعقوةالغربفىأعطتهمالتىللجامعات،الضبطوجه

")3(.الأوسطالشرقفىالدينيةالمدارسعنبمعزلالوضوحبمنتهى

وكانت،المدارسهذهخريجىكانواالذينهمالروادالإسلاميينالعلماءمنقلة

بعمليقوملأنالطالبتؤهلالتىالموضوعاتمنفيلاتتضمنلاالدراسيةمناهجهم

)الشريعة(القانونفىالعلياالمدارسمنيتخرجونمنإلااللهم،العلومفىإبداعى

ويظهرالذكاء،ومتقدمبدغاكانولكنه،دينيةمدرسةخريجالغزالىكان.والطب

عاملوهذا،التصوفلصالحوالفلسفةالمنطقلعلمرفضهخلفيةمنالفكرىتدريبه

الإسلامى.للعلمحدثالذىالخطيرالانحدارفىمهنم

(1)لاول،مم802.0.

)2(أ؟أ4.،.2120.

(6)أ؟أ4.،.970.
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فىالعلملتهميشعميقاتحليلا،ساييلىإآيدينالزكى"العلوممؤرخيعرض

القروسطى:الإسلامىالعصرإبانالدينيةالمدارس

بكلالتشجغنقصأوالمعتدلةللمعارضةالعامةالصورةذيوعينعكس9

احيثا...الإسلاميةوالتعلمالعلممؤسساتفىووضوحجلاء

التدرش!،العالىللتعليمالإسلاميةوالمدرسة،الدينيةالمدارساستبعدت

استثناءاتوجودمنوبالرغم.الدينيةغيرالعلوممقرراتمنالمنهجى

العدد.وقليلةالأجلقصيرةكانتالاستثناءاتفإن،العامةالقاعدةلهذه

وثيقاارتباطاترتبطالتىالوحيدةالمؤسسةوهوالمرصد،فإنوبالتالى

تكميلتاجزءايصبحأنفىبالغةصعوبةمنعانى،الدينيةغيربالعلوم

1(.أ)الإسلامىللتعليم

أ.التهميشأطروحة9يسمىماآخرونعلمومؤرخوصبرةالحميدعبدرفض

القانونيةللدراساتالمكرشةالدينيةالمدارسفىالأساتذةبعضأنصبرةأوضح

فيهابما،الطبيعيةوالعلومالفلسفةفىخصوصيةدروشاأيضاأعطوا،الشرعيةأ

الدينيةالمدارسمكتباتفىمتاحةكانتالموضوعاتهذهمخطوطاتوأن،الطب

للجدالكضرورةالمنطقمعتعاملواالدينيينالعلماءأنإلىأشارالمساجد،ومدارس

.الخطابأشكالجميعفى(اوالمناظرة

العلمتاريخفىنراهماإأنمنهابدلأصبرةاقترح،التهميشأطروحةمقابلوفى

فىالمستوردةللعلومكاملةطبعنةإلىانتهتواستيعابتمثيلعمليةهىالإسلامى

مرحلةتتبعه،المراحلثلاثى!تطورصورةفىهذاصبرةيرى")2(.الإسلاميةالزبة

(1)3ألا،اأ،ء"+ص!3؟ه37+ه،!أول51،+،....،84.0.

)2(كا!3،!3اس!"+ا3"35"هولأ،!أ+ه4+!ثالاص!430س!ولأ+لا،!ك!ا!3أ1،2أه+مهل!ممماس!س!3حأ+ححح+أ

4ءولأس!741:+!)ثهأول6+أ)س!!ه!+أ11،+س!6+س!(،(3،+أ،-055-؟091
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العلمأاكتساب،وصفهبحسب،الأولىالمرحلةكانتحادإ)1(.لانحداررابعة

الإغريقيةمنالزجمةجهودخلالمن،الإغريقيينوخاصة،القديمينوالفلسفة

المفكرينمنكبيرعدد9انبئاقالثانيةالمرحلةفىورأى")2(.العربيةإلىوالسريانية

الهيلينستيةللرؤيةهـاخلاصهمانتمائهموصفيمكنلاالذينالأقوياءالإسلاميين

أ)3(.تامالتزامبأنهإلاوالقيموالفكرالمادةلعالمالشاملة

المقبولةالحدودداخلواستيعابهالفلسفىالتساؤلتمثيلالثالثةالمرحلةفىورأى

والطبيةالعلميةالمعرفةأحاملويكون،صبرةيقولهلماطبقا،فيهالذىالإسلامىللفكر

وإنما،والعقيدةبالميلادفقطمسلمينيكونوالمالذينأولئكمنالآنواسعنطاقعا!

فى()المفاهيمىالتصورىإطارهمتثكلوالذينوالتقليد،بالتعليموأضبغواأئثربوا

أ)"(.وإدراكبوعىالإسلامىالاستشراقصياغةعملية

حيث،الإسلامىالعلمانحداروهى،الرابعةالمرحلةذلكبعدصبرةيناقش

فىالسائدالرأىفىملاحظتهوتكمنالانحدار")5(.لمسألةحلأيمتلكلاابأنهيعترف

مافىليبحثخلققدالمعرفةإنسانبأنيقضىكانفصاعذا،الغزالىمنبدءا،الإسلام

هىفقطالدينيةالمعرفةليستأنهيعنىمماأ،الخالقإلىأقربيجعلهذلككانإذا

أنواعكلمنوالمتابعةبالبحثجدارةوالأكثر،والمنزلةالفضلحيثمنالأعلى

لهاإخضاعهايجبالأخرىالمعرفةأشكالكلأنأيضايعنىل!انما،الأخرىالمعرفة

)6(.ااأدنىمنزلةفىأنهاأىا

،09105

،09105

،09105

،02.0.

22.0..

23.0..
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رفضهويجبالدييةالعتهيدةمعيتاقضنوع:نوعانالطيعىالعلمفروع9

المادية،للأجيامالعامةبالخصائصالمعيةالعلومفىونجده،الحالبطيعة

كلمامراجعتهيجبفقطواحدمبدأهناك.خارةبدونتجاهلهاويمكن

والمتابعةبالجثجديزاالمعرفةمنمافرعكاناذامايقررأنالمرءعلىكان

علىالعالمأهذاالىينظرأنالقموىوألمجتهالاعتبارواجبمنإنأؤلا؟

السياقهذافىالغزالىوشتث!هد،،القادمينلأجلمزروعةأرضأنه

النهائيةالتيجة،.ينفعلاعلممنبكنعوذإنااللهمأ:النبرىبالحديث

العلماية،أالدينيةغيرالعلوملكلدينياوموخهةآليةرؤيةفىتكمنلهذا

.(1)،ؤائمجازة

كتفسيرمطلوبا"ليسالأطروحةهذهمنالأخيرالجزءبأنالقولصبرةيواصل

علىوتنويرية،صلةذاتملاحظةيكونأنفقطمنهيقصددانما.الانحدار.لظاهرة

منبدلامعيناتجاهفىانتباهنالتوجيهمستقبلىبحثفىتساعدأنفىأملآ،الأرجح

ليسهنالديناماأنملاحظة"ينبغىإنه:الختاميةفقرتهفىويقول")2(.أخرىاتجاهات

مساحاتفىالعلمىالبحثتحصرخاصةرؤيةولكنه،للعلمعائام!فعتاتفسيرا

أساشا")3(.تقدميةوغيرجذا،ضيقة

،م6191عام.فىنشرتثراسةفىكه!إ،!ح!لأكهاكهجولدتسيهر()اجناتسرأى

الأصبوليينالعلماءبينالاتشارواسععداءالقروسطىالإسلامعصرفىهناككانأنه

ولهذاالقدماءأ.)علومأو"الدخيلة)العلومتسمىماغالتاوكانت،العقليةالغلومتجاه

ثراساتهمبحجبسمعتهمحمايةأرادواالذينأعذارتففم)يمكنيقولفيما،الشب

،)4(.الأفضلالسمعةذاتالعلوم!دصورةفىومتابعتهاالفلسفية

)1(أول.،2.0،.4

(2)أول8.4"..24

)3(أ")،.25.0.4

)4(ل!ح"أء4)0.!و)05،3
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معارضةوهوالإسلامىالعلمانحدارإلىأدىآخرداخلىعامليوجدكان

علومخاصوبوجه،المعرفةعلىمنفتحينيكونوابأنالعاديينللمسلمينالسماح

الحكمةبينمافىالمقال"فصلكتابهفىرشدابنذكر.والإلهياتوالدينالفلسفة

عنهاالتعبيريجبلاالمجازتة،التأويلاتأالتفسيراتأن!الاتصالمنوالشريعة

بعضرفضفىالسببهوهذاكان،جدليةأوبلاغيةكتبفىتدؤنولا،للعامة

باللغةدينيةكتباعتبرتطالما-الطباعةلاختراعالعثمانيةالإمبراطوريةفىالجماعات

غيرأيدىفىتقعثمومن،أرخصتصبحالكتبأسعارأنمنخوقاوذلك-العربية

امتلاكالثانىبايزيدالسلطانحظرام584عامفى.تضللهموربما،المتعلمين

القرنحتىالعثمانيةالإمبراطوريةعصرطوالتأثيرهافقدثمومن،المطبوعةالمؤلفات

الميلادى)1(.عرالثامنالقرنأوائلفىقصيرةفزةعدافيماالميلادى،ع!ثرالتاسع

فىالمدفعيةسلاحلضباطمدرسةتأسيسإلىالعثمانىالجيشتحديثجهودأدت

الدراسيةالمتاهجاشتملت!،الحربيةالهندسةإمدرسةالأصلفىسميت،م3917عام

محاضرةمذكراتفىجاءلماطبقا،والفلكوالجغرافيا،،الرياضياتفىفصولعل

كانطمانىأنإلا.م185-176السنواتخلالرئيسمدرسطمانى،رفقىحسين

خاتمةفىذكرهلماطبقا،القديمالبطلمىالنموذجعلىالفلكلعلمتعليمهيزالما

...الأرضمركزهاكرةعنعبارةالظاهرفىالكونأنمعلوماليكن9:المحاضرة

أ)2(.البروجعلاماتحولويتحركانالأرضيةالكرةحوليدورانوالقمرالشمس

فىللمهندسخانةرئيت!اأصبحالذىم(،-1836)1774أفندىإسحاقصئف

أوربا،فىالمعاصرةالعلميةللمعارفأجزاءأربعةمنشاملأمسخا،م0183عام

حيث،الفلكفىصفحة572علىالرابعالجزءيحتوى.ونيوتنديكارتأعمالتشمل

())لاول؟مم.".226

(2)ول!5؟))!ه،لا!.ك!3،+ألاأ،حلاهآه*3ء4؟ج!ول3ح!أولحح...67.0،11.
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بسهولةالفلكيةالأحداثمنالكثيرتفسرأنيمكنهاكوبرنيكوسنظريةإنيقول

إسحاقعملمنالرابعالجزءطبع.الأرضلمركزيةالقديمةبطليموسنظريةمنأكثر

،القاهرةفىطبعهأعيدسنةعشرةإحدىوبعد،إستانبولفىم1834سنةأولاأفندى

الامبراطوريةفىللمعرفةالرئيسيالمصدرالأخيرالعثمانىالقرنخلالوأصبح

الغربية.أوربافىتطورالذىالجديدبالعلمالمهتمينلأولئك

"الفنونإداروهى،العالىللتعليمعثمانىمعهدلتأسيسمحاولةأولبدأت

حركةمنكج!زء(،م186ا-9183)حكمالمجيدعبدالسلطانعهدفى،بالزكية

منبهاملتحقينأولالفنوندارسجلت.إاالتنظيماتباسمالمعروفةالإصلاح

المدارسأنموذجعلىم،0091عامفىتنظيمهاوأعيدم،9186عامفىالطلاب

داروأصبحت.وطبعلومكلياتعلىمشتملة،والألمانية،والنمساوية،الفرنسية

أعيدكما،استانبولجامعةم،2391عامفىالتركيةالجمهوريةتأسيسبعد،الفنون

مؤسستينأولهماوهاتان؟الفنيةاستانبولجامعةلتصبحاإالمهندسخانةتنظيم

الحديثة.تركيافىالعالىللتعليم

القرنمنالثانىالنصففىتأسيسهاتمأخرىعثمانيةعلميةمؤسسةوهناك

كانتالذىأ-حول!؟،!3!ولاولول6أ"الأميرىالمرصدإوهى،الميلادىعشرالتاسع

فىأرصادإجراءلأتراكاالفلكيونوبدأ.جويةأرصادكمحطةيعملأنالأولىمهمته

موقعهإلىالمرصدهذانقلالتركيةالجمهوريةبداياتوفىم،5191عامالمرصدهذا

خلالقنديللىمرصدوأصبحللبوسفور.الآسيوىالشاطئعلقنديللى"9فىالحالى

وتأسست،الجويةوالأرصادالزلزاليةللقياساتومحطةحديثامرصذاالماضىالقرن

فىللبوسفورالأوروبىالشاطععلالعالىللتعليمتركيةكمؤسسةالبوسفور،جامعة

.م1863عامفىأسستالتىللجامعةالقديمةروبرتكليةمجفععلىام719سنة
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منالآلافمئاتفىمطمورالقروسطىالإسلامىالعلمتراثمنالكثير

التىالبلدانفىوخاصة،العالمأنحاءفىالمنتشرةالمكتباتفىالمحفوظةالمخطوطات

الإسلامية.للثقافةمراكز،تزالوما،كانت

المتجدد،اكتشافهاباستمرارالمزيدإليهايضافالمخطوطاتمنالمجموعاتهذه

المسلمينالعلماءأعمالويفهرسون،وينشرون،نفسهالوقتفىالعلماءيترجمبينما

أعمالتفهرصالتىالأجزاءمتعددةسيزكينفؤادموسوعةأبرزهاولعل،القروسطية

حقأ3حأطحء4عنوانتحتفصاعذا،الميلادىعشرالحادىالقرنمنذالمسلمينالعلماء

للعلموموسوعاتتواريخينمثرونآخرونكوهنا.4ح63!مم!أح"ء3ول3أكل!حولولآول3

الحديث.العلمظهورفىدورهتوضيحإلىبالإضافة،الإسلامى

بورش!نشرهموسوعىعملهىوالببليوجرافيةالحياتيةللسيرةدراسةوأحدث

بعنوانم3002سنةإستانبولفىأوغلوإحسانالدينوأكملروزنفيلدأ.

)فىوأعمالهم،الإسلاميةالحضارةفىآخرونوعلماء،والفلكيون"الرياضياتيون

عنعبارةولول31.للاختصار7ول)3أوعشر(1،التاممعحتىالسابعمنالقرون

فىمحفوظة،المؤلفمجهولعملآا376إلىإضافة،أعمالهمعالما،1171لعددمسح

الوقفطريتيعنبثراءمنخاالأكثرهىتركيا.دولة05فىموجودةمكتبة692

الن!خحجرةأهمها،إستانبولفىمكتبةا6منها،مكتبةوعشرينلخمس

.الكتابهذابتأليفإلىأوحتالتىالسليمانيةفى()سكربتوريوم

والسريانية،،بالفارسيةبعضهاولكن،بالعربيةمكتوبةالمخطوطاتمعظم

والأوزبكية،،والتتارية،القديمةوالتركية،والأوردية،والطاجيكية،والسنسكريتية

إلىالأعمالتحتهاتندرجالتىالموضوعاترءوستصنف.أخرىآسيويةولغات

وجغرافية،رياضياتيةوجغرافيا،وموسيقى،وفيزياءوميكانيكا،،وفلك،رياضيات

،حيوانوعلم)أنواء(،وأرصاد،ومعادن)سيمياء(،وخيمياءوكيمياء،وصفية

.تصوفو،تولغويا،وآداب،تلهياوإ،وفلسفة،ونبات
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الإسلامية،العلوممتاحفمنقليلعددالحديثةالسنواتخلالأسست

جامعاتفىأبرزها،عربيةفلكيةوأدواتأجهزةالعلومتاريخمتاحففىوعرضت

العربية.-الإغريقيةجذورهمنالأوربىالعلمانبثقحيث،وكمبردجأكسفورد

والتكنولوجاللعلومجديدمتحفإستانبولفىافئتحم،8002يونيو24منفى

المعروضاتبعض.صاىطوبقابىلقصرسابقاالأميرىالاسطبلفىأقيمالإسلامية

وكانتالبوسفور،جامعةفىالعلمتاريخفىمقرزالهمدزستالذينتلاميذىأعدها

علمبدايةكانهذاأنأوضحتدراساتهميأن،الزمنوقياسبالتوقيتمعنيةجميعها

أخرىفلكيةوأدوات،وأسطرلابات،شمسيةمزاولبتصميمقامواثمومن،الفلك

.استانبولفىأخرىمتاحفمنمعارة

للبوسفور،الآسيوىالشاطئعلىقنديللىمرصدمنمعارالأسطرلاباتأحد

ومخطوطاتأدواتعلىيحتوىصغيرمتحفبالمرصديوجد.مباشرةلجامعتناالمواجه

الميلادى.ع!ثرالسادسالقرنفلكى،الدينتقىإلىمنهاالعديدينسب،عربيةفلكية

رصدهالذىم5771مذئبعنالدينتقىرسالةمننسخةالمخطوطاتتشمل

إلىذلكبعدكبلرقادالذىالمتألقالعلمىنشاطهبدايةفىالدانمركفىتيخوبراهى

العلمية.الثورةشرارةإطلاقعلبذلكمساعداالجديد،الفلكعلمإنشاء

الثقافىتراثهالعالمنسىوسقوطها،الكبرىالإسلاميةالإمبراطورياتوبانحدار

مع،الغربإلىوالتكنولوجياوالفلسفةالإغريقىالعلمنقلواالذينالمسلمينعند

بمانجازاتهماعترافالأقلعلىيوجدحالئالكن.بأنفسهمحققوهاالتىإنجازاتهم

المكتباتفىوعرضهالإسلاميةوالتكنولوجياالعلومتراثاكتثحافإعادةنتيجة

علماءتقييمهوإعادةالعربىللعلمالتثمينبهذاوقام.العالمأنحاءمختلففىوالمتاحف

أوربافىتعلموامسيحيونعربوبعضهم،الإسلاميةالبلدانفىأصلآنشأوا

.والغربالإسلامبينالعميقالتآثرمنجزءوهذا،الأمريكيةالمتحدةالولاياتأو
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إحياءعلىعمل،الإسلامفىجديدفكرىانبعاثمنجزءاالتطوراتهذهكانت

احتكاكهمخلالمنانطلقوامسلمينعلماءمنجديدجيلوميلادالعلمانى،التعليم

العالمى.العلمىبالمجتمعواتصالاتهم

السلامعبدالباكستانىالفيزيائىمسيرةفىمثيرنحوعلىالإحياءهذاتجسدولقد

نوبلجائزةعلىيحصلمسلمأولم9791عامفىأصبحالذى(-6991)2691

نأقبلفيهاوتعلم،باكستانفىالسلامعبدولدالفيزياء.فىآخرينمعبالمشاركة

منصبشغلوبعدهاالفيزياء،فىالدكتوراهدرجةعلىويحصلكمبردجإلىيذهب

دوزاسلامأدى.المعاشعلىأحيلأنإلى،لندنفى3ء9+دأا!اس!!س!ا)5!فىكرسى

الذرية،الطاقةوكالة:باكستانفىحكوميتينعلميتينوكالتينأهمتأسيسفىرائذا

المؤسس.مديرهاكانالخىالعلياالجووطقاتالفضاءأبحاثولجنة

الطلابلإمدادمتميزةعلومكلياتخمستأسيسفىأئرذاأيضاكان

المركزأسسم6491عاموفى.الغربفىيتمماغرارعلىالعلومبتعليمالباكستانيين

هذانشأ.الرائدةالعالميةالبحثيةالمؤسساتإحدىتريستا،فىالنظريةللفيزياءالدولى

تراثالعلمىالفكر9بأنالمتحمساعتقادهمن،شرفهعلىتسميتهأعيدالذىالمركز،

")1()8(.الإنسانيةتتقاسمهمشترك

الأخيرةالمرحلةالحديثةالعصورفىالمسلمينالعلماءأعظممنواحدأكملوهكذا

حيثببغداد،الحكمةبيتفىعامألفمنأكثرمنذبدأتالتىالثقافيةالملحمةمن

أخذترحلةمنالأولىالمرحلةوكانت،العربيةإلىالإغريقبلادمنمخطوطاتترجمت

.الإسلامبلادإلىالمطافنهايةفىأعادتهثم،الأوسعالعالمإلىوأخينا،الغربإلىالعلم

(1)44+لاساألا،150.31.،

منوعة:مجالاتفىنوبلجائزةعلىحديثاالمصريينمنعددحصولإلىأيضاالاشارةتجدر)5(

الاداتأنورالأسبهقالرئي!الفيزياء(،فىام)999زوبلأحمد(،الأدب)فىعفوظنجب

.االمزجما(للاما)لبرادعىامحمد(،السلام)
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ملاحطات

راتالاختصا

:مممث!ءع"3ء!4!هو+كاع!?ولهح*ه.ه،كا!يهـ،05لمأ"!الم"!40.كا!ول3+!4+ه

ولء4ا3!+53

!3ء:ك!لم،7!ر*/هكه!كاز%!غأ?!ه،"،61!310.ء4.ح118ء3"ةء

ك!ءي:ش*ءمميابم4ء.لمهمحالملم+هإكأول/هول034ع.عكه73ه4،13ء."ثهع!4ء

بمممنهث!،3.يي..ءي+ء73،؟!كل!؟!ن!!/؟*ء3بم.....4ء،?ء!!ء*
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ل!.-،"كمهولنة...كاث!ه+01.-9".27-171

كملالعه"ل!-ل!.8ن!4.3ص!!+،كألم4ءوللصخا!اكطت!ءم!كامالمهمم!لملم5ك!محهـح؟يمزلمء*/ه،ؤ
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ل!؟؟لا!ءولولء.ثنلاطء4."حم!حلما05،5هـ!9ء.41103.".8458-

!-ل!؟ءهث!!،).،!+له-ولولح!لا".،!ث!3ه0101"ح.هـ6944
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كه+-ل!اح!43!*ط!3س!4ل!ولكا"4!أ+.لا؟،"-ص!ي8+"ع+7!وله+4ط?لمولهال!44ول.يلم؟.

4+ط*!ء.ءكا2991

.+!كةإي!ممل!"!هلمه!همماللح!ول/هكل!+8+عا/بمءوليهءل!،!ء.4ء،!اكه،6!،حمه4

ه!ول4!،5ح4لأ7*ه+ل!4!"!ا0340.4!ول.)749

.!د!ال!حم!.ء!4ء؟+.63لأءح+حلهاآهط!ل!8ضأ3ءأ،ء+ءطأ!ول+أء"لم4ءولل!ءأ.)،3ءلالا+أ

،كمم!8!ه!.2.1.ء"5!ء!5

ول4!،أاح5ء!!حل!."ء3أء+حء1،أولء"!!+7م!أء!4ك!وللم+ه/هد8م!ول،لا2.10،

97-،74."

.،+ثاول*!ولولكمأ"4ء،..كا!ءه51.17"!2.0ث!-5ك!4

ط!ول.8ءل!ء"ح3*".أ+!ر!"9لا0.3.10ء.58كه-8ذ

!+ولوله!اطهـ4ءا.كط+-ل!أ.."كاث!ءه!51.1.".71415

ه!ل!+حوللأ.(+4ع!4.!.مح!لم!ضفي؟ر!المءعة؟،"!لمها"لككمل!+مأ4هول.91ث!5

3!س!.+4!ل!لاوللم!لأ!!كلهكاون!كلأ+!ملها؟7صح!لم،!لبمكلن!ولمأ04ول911د2

!،له!)ءحزرك!!ا)حمنمأ4!ة4-ول"!ع.!لأولء؟حأ*"3.ء.يلا).4ء(،لث!.م!ح!؟

ك!!صكه!47جالم!كهول."!وليفه+؟عللأولح!ل!8!!حيفىولمأ04،ذ5291

كعك!،هلأء.!الم7م!ء+صكك!،!ص*72ه13!ء01.4ول!،ول!ل!!8+!ح3،!!،ملأح4ء5+.،489
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130،21أ43.ح6+ةط314كهع!ول4ل!كاحه33ي!.5791
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طء!*!ولوء!.2كة8-تم4

01!س!،+34؟.ئ!ء-*!أ1.3ول3*يءلممالم*لى?.اة!كه3/ه4"3غل!لم+"4.4+لهيم!ء3طحا.لإمع0691

ث!ع!!ح4ع.*لا!ك!لم،+ه+35"في4+!حأ،ية،+!،)؟ي!يلا،....3ولأء،لم3ا+ثم!مح!لمه،+،!ك!5لا.4ء
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ح!3ح!،3الأ!طر.!مكلبمط،!+؟ا!،ء4لأط"35أ3)(ء11ولثه+.!ء*ثةلا3ظ.91ل!2

5!ث!ح)3ح،عل!ءاح-وللما!ء4.!7ذولأءا!؟خأء،ا?،"4+بر،!03،4ء!2.1""3.قه"أ71-6
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ا-،\س!5هول5أ+!9591

.حء!3ء3ثض/مم!.*،!7/لمأك!7ز!م.سأ5+04+ا1552
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*أ"3?-!ثاولء*3(ء04).*ءلمكاهىكاح!.لمار55!م+ك!.+ايه!الملم!ههيه!ورر!+54"+"ءلم29-1!

ء،?3ء"،ولع34،7791)6لههطاول.91لآ5
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هـ!ل!3اءن!ءت.ولحم!34ء!ناه+ح!*محأ.)كةء(مح!7كصص!!4؟فا+4ء؟7!مألصخام!ول

"كخكلمصرفي!.،"!،عا.!4+طصص!9002

3?!7ا،0!لهلأا.ع!ءلهم!ئامما!!*هـليكاح.صأ!كاهول،،699

مم!.مك!ع!+ءحمصول/ه3ح!كلخسكه-4+ء!ش.الاط+!عحمأ2هه4
.4ذ+.كمط:ء+ص!لل!-مك!3فمخ!مح!!مه-عيميه!له!"7مح!لم83كة*ما

+!ايي*!ه3كا902.3ه

لا!3.امحلاد!ء4.4!حصكحقيء.محالملمعولل!لخ!4ل!ء+4+ءولءزم!3ح!،ف!ك!!73ل!3ء4ول0،5

5"!حم!+0ء-تول5!2

ء8ءلأل!ح!ال!055ءا!ث!م!ف!؟ص!لح!!"عأ،لممم!7لممحه"ح!صمم!جمحصو،كه4+كاثأمح!هلم!

.*!كا؟+!!ع،ءافى!!،ه7الأ،3+لع!ءط!!.3ءاح!مما،ء!6791

ءكثح!.نهول.ء-حا!ىنمكطلمه.ل!ثخا!(هـ4كى،-رلما+4ول،ش!ء،5!لاكاناه3ء3."ا+

،مم!+نه!7ول!كاأ.!38"2

ح-ء!!4!ولح!.+!+!يه!صللا!مك!!!ل!ا،حمح!لم4ك!أيثثأصحكل.لث!ف!-*لمه،ك!م!!ا
*ءك!ه3،؟43"2

لأ.هول+ل!ولء3ء!9اء،.."!3ء0351ثراح".982-!21

..!د!!!لاء"ة+"140،..!ء8ه/111.1!!.69!ح7

ح)!8ء+حول.!ء!+*4،!!ول!ءحاءحلطول.ضر*عا3لما!ح!.كثأكهول؟!كا!!الم?!+كا
عأكل!.*ء*ه33ط!+4هك!ه!5002.3

اح!،مماءأكه-5+ج8ك!ط!أء+ع!لمكش"ح+،!*+.مم!/لمكا!،إ3ط!م!ول."ل!*.+ءكاأمحأ2هه5

ناح،ح.ول+ه*ك!3.،3ء!ء!ل.7ء3ءلأفمأ4+،نه!،ولالمل!*3(!كا!).!خأ4ءىلمكاءك!!مكه

"!3م!أ!م!4+4نح!!ول+:ءول+!،عنه!أح!أ!أ+04!.2"5

.3ء!يخهاحم!ك!!أ!ء+"ث!814ولء4مهم!!للا80*ه!لههاكمأحم!ه+4ءطأ6ولءشوللح.3?!أزكه،

ة!3ككأ!ط*.++ط!8!ع،أ!عط37ء!لاا!لأ!ك!"ءول.حأوو"*ء*ه3.ك!3)89)

ا!!ةحمق،ء!-حم!ص!.8+ء+حقء!ثأمه"حم!زح!ف!ه!ءح!لأول!كا!عحاء6لهأ.ثمم!3ه0101

8!!72.00

.،+ول+!ع+*4هطص!43!أ30+تول)كا!ا!هعك!+!،7.5+،8"كأ36(*؟ءمم!

91ثر2).ءه.ك!9!7

ول.ولء4+*ء"لم!+!ص!ص!+هص!لملم4ءعقص!لألم-له+لحكام!7*/هصث!ك!"-لمءك!7،

*ءك!.+ء!ء!ر8791

قه!ههح!.محأ+ولحم!3!.4!ث!ص!.!مأ!4ه!+له4*لماءه33ط.2991

ول.لا"+لحه*ء4اط+!6ثعماءا-لم!اكع!.ر4!كه!ر!أ9ءلمهئخ!فا،"!وم!فا"!،*ك!3

6لح!4محأحم!!ل!.?.91حمو512

..ولول!نذ!،لة..اول+ل!+!لم/ه8ء(+؟ح"!؟وم!.للء!ك!!3كا!+4سأح!ء+!

هء.992ء21
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.ولط).ا،!ملا+ءا!لهأكل!!ر4ثي/هع.ءما!لا.،"!!م!.!م!د!ك!3ول!4"3*!!ءسلأ

05"92-!أ!

،،ح!ح4!.كاثحالمكاثا!م"كلىع!ك!+.ك!لم!محهـل!ولاي!4*ء*ه33.!ا7191

لأ.5كا!6!ثملا4!*ءول5!"..!ءهلا7.1.".271

،ء!ح!ى،ءك!!ح++ءولت(ولهتال!80"حلاهحول،شءقىت)ء4!ول؟لاهول.ءأهحملىنألها!*لمع!

حهءأ+ءس!."أول.ي!--51!10،ءه.2!202

،لاعكه.*،ا*ة00لهـ!أ؟!4*ءمح!لم،*مةلمء!!+ولكا!73إألم+ه:+،،حى4ءلم*ه؟!أ4!مح!!+

7!ثلى!أ!"!؟"!!م!،كاثه.ك!أمحأء44ول88911

!س!.طأيي!محالم3عةم!43بمكالهل!حعا،،كمع!،*ءصككهحم!!ة،مال!ء3بملمص!لأهول!!ء

3كاكا!4فى!كانح!"9+04+ولكا!*ءك!.!ا!ه3أوو8

هم!ى."!حم!لم!!من!+كرىولمماي!أفكه3!فيه+ال!4ء-"،05+!+30ول!لأ.0002

ك!طأولء8كا،سا!نار).تأول!4-ل!كلرلمه"ص!ء!.لم"!؟مأ6ه!113ء!كا!كا!ه.18-6291

ولال!.م!لا"ء!ول.محل7خون5حم!ركألمىإصح!!ح!،!+لم8.!و!340هول،6591

ل!-ا.ه"+ءطس!.+لهـأ-ل!خهولا..،!كهء3ه.71.!05لىؤحخ15

كللاءا!ا4.+ع!ه*.ء++.ق!?مح!هولآهءاطحم!ل!حءول7ولأولء"8ء*؟كه.ءةول"كاهـكلر3هلا0901

ء".!88وو2

ح!-!+ءط1!له!43.-لم!ولل!كلا8..،!3ءه!2-04.00.9.1

-ل!.طم!*!أ01.!يءلأ41.10،حح.85ء58

."ول+2طلا03،،!ء41.103،"ء.796-!9

.الةءأكا!اول4!ولهأ،ءظولرر+4?ا،ء!!ول)4ءولل!ءأ.*حهأكأ.+أمح!3يو،ك!!ملمء

له!ز?ول4ءل!ءكا،+ء.4ء،8ء6لا.س!!.ه.ول4ا7ءاهح.ثه7-3.19ءاء؟3ء!كا!ةفىمأ

.5ءاء"حم!0791

ولثو+ول.3ءلاالأ!لا!-ل!8+!عأ"!".!كهءا!!.617-05.00.1

."*54س!3هول"اء!،كلض"11+وءكة.65،*4.0(أ*ول،ء36913).!805ثمه-5)

7ء،!+ول.!لاول4ول.،!،دلاءطا5ررسأ9،!.،!3ءه"\1101،".ح2لهثه6

"3+نا!+3ءاحم!ث!3ول."!5ك!43!مما+.!لملميلمك!كر4!عا*/هلححما"!خووش"+قه،ء!4

كول!3حولول8ء5كما،2491

ولس!+!24ء.ولأله!!51ثل!.")31،+8خ+5لاول"44ول،"ء!ء6!+!ءولة+3لهااء..+تللي!133،

مما++!صرلمه"ل!اول!؟+ءلمي.+؟"!.7هـ77ه!

+ء!5ثلا،.محلى!كلأ+ا!!ص!،كدله!8طعا!علا؟طلاول!4ء+لنح!ححملاه.ولهح!ولهول+للاه.5491

للأول.!هلعه4س!4عاىقمح!ء+4في*-+!م!!ىم!أولطول+هـول!أ999

.،ص!ول!في?+ول!..هول"ثمم!يرلا09051ع7.0ذأ59-

ل!.لأ!كة+،.كاي!3ه51.1".9!5552-!

للن!ءكا!!-كا.هولءط+..+-ء5!-ءول،آه،"ءهلالا31.،4:يلا!عةل!!!ع4"هءك!ء

ولقه14ولل!3محهولء33"،اولثم!لأ55أ.ممالم3!ه!محلألمهلمكلهـول"إ.+."*حح.35-311

كن!،5،طأ+ل!هول7كا!*ولاء!ولء38اا.طولمكلط4+!7كام!لم!ء!ع!8حهمح!ل!ول-ء4،ه.402ه

ي!نما!40.ول.ءممالهاصأ4ممر!هلميلمهكااولإء؟7!ر،لم:وج+!!فاءطهءه!ءولما؟+ص!هملا.،لم.

"كا!ه!5002

وللماه3!ولأ.قح365ء(،!33!ول4ء04).ك!صثهيه!،محالم4كرص،*/همح!م!ف!!كا!،"!!مهـأ!،".

صاول4ه!.691لأ

.،ول!لا+3!ما00ا!9ءهلا101ك!،0ء.4هـ88-د

.!لاول،طه+.م!مم!لم47!ف!لمهفى3?+صههى69!سجمه،.+ما5+نحلأح!ء!ا،،الم*ليكهم

!ء!4+ط!ل!م!2!هه

!لا+ول!،حمع!5ول*"محل3كص3ءلمهمم!،ك!نم!مج!!ء+ف!له+؟*ي!لخلاءول!8ول+عاء!كل

كنثم!ءلم"+"!*كار،ا55*!ت5ولحم!4!لأ684له!!ءهنا3")ول4أور+4002.4
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وللها!هكع!له4-ع!ولولء.+حخ!8..+ء6ولولولءول?53طحم!)ءك!،!+ه7+)!4"ء7!كاال!!

ءك!،5..+لأ.كممكع!ه!0101?.82ء!كو

+ولط!كال!.ولولمح!لم43داىيلاعض!مه*4*محهـءمم!الم5!ممن!ول.اي!لم!ول!ء،ءاوللاط،3كح!

!،+ء30*"ل!ع38ول،ءحهولكا!له!هك!هكل"52!و

ث!)+*ا"هولا!لم!ا!ءكاة+8.*"!?!صيهل!ول4?+ءص!!*؟*،محالم4+!ءلم.!هنى*كل

ط+لهعأ!مأاول.،299

(ء4.)3+كم!لههع53ولك!!+عأءت?كاور+س!+ءث!ول515!54،ولء!لاكلانا!

ه*3.كااصكص4!*لمهممرلملم+ء،يص!ف!كاج!شهء+،ي*يحمصول+لك!!كلك!4!لمول،

3كاول2لم*!*(ول،-طولا2!مح!!مء!محم78913)!3)،ررةط!2991،1

.وله"+لهه!5?ولء4ء63لأءول،اكث!عاتهلم!تاكاه+ءعحمه4لأممعه!ثأءحأ+هظ"،6*

"هحملا!حم!ل!?ولء!عحم!4?+ولولاه"!ه.8ول"لمك!ء33/هكاثكحسي!.!ولم!4"!3....4ء

!ساءح4+لنهكم!ول!ا!هلا"05هـ71

."نأءلها!ث!ممأ!ولهولمه+ء،3ء*عء8ولحح45طأء5،،ه6!ولهممأ3ا4:ولك!خأءول،كه47

هع!ء!ولول!أك!7!5(أا!8!م)".تءلممم!ء3بملمهصح!فىكا!ء+"كا3!طه.....صع

"7لأاس!ءا!كاهنة*!ع!5ا،ول

ه+!ك!.ولا!ا!ك!4!احمنةكا!ءح!!ول!يم+تح!(.).!هـي!؟لم!ءعق*:ىضحكأكك!ى.ج

!*.!كتهحكللمهمحرلم*لصحر!!ح!مون!م+لاص!زرلم!.!-ء!المكالم+.9،غا*ولءكأإكأش!م+ه.

!+كاى؟ضحك4+ء!طه+?مم!+محلاع!!هن!أ!كانهاء!اورلم!اصمةة.للا"حم!02،33هه

نأء093.13!ح!ول"ولكل"!ول)3.اولكأ+!م!+ءلم؟هـلمهع،،"!و!مأ،"!كأك!*!ءكا،+ل!!!ءسأ

.!"؟62هـأ

3)ط4،ءأكثع!ص!!هخمأصأكاح!لمما!!+.3ء3!ولءمحح!صكح!3/همحالملمك!كلاص!لى،+:كا!ىول

يلأ!!رك!ولمأ04.ول2002

13!لحع!كا"ممهلم!طء*2..!ولل!-ك!يكل3.،.!ءه!901،هء.6-206

.،+ولول-ء،ولء3+!ول13ءلح35،!+4،+ول++،،،"?،ث!13ء8!ول.،ء!51.103،9.

"2.0!ء99

..!ول83ول!(شول?+ول!)..!كهء،هك!51.1.!94.0ء105

!لىح؟لاحم!،*ن!هءءلما."+ء4ول!لاء?+هع"حم!ء8ول!كا8قا+ء8ول4ولء*ء41ل!ءك!ئثا8.18+

ولء.33هصاكه.".69-!84

ر-4وو5،1*ول4!لهـ)!كا!!ء04).مم!+كا!مح!/ه"دعث!وللم"?5؟+(2لا5!ما)،محأأ4ء3.،299

له!مح!+ه.،!3كعن!،"+طءلاللالألهاءولءحه3+ولثع!80!ا3ء!)ولأولء!كا!ح3053ول40ح+

ك!لم!5+!+ن3ثعأمحع+مخهطأول!ل!!لهعا!!لم!كا..+لهأ.3+كأه00.1.له!93لأ5حلالأء91!و)

لفاه،ءلأ.أءحمة."كحعاح31!ءفأ!5!53لحطءحعأء+حءفى15ا!م!!،ي51+0!،ح".،55!52

،ه،ء!نا،ء،حهحم!"ول30ولنهكع!ولء4.ل!فهـا+14..،!5ءه!.511.حء.26هـ71

ل5+ء9،!ع!ا34!ول?3"ء+لضأءولكعه..8+3+لهز!ء3،ءل!.كلا+7وللمه!ام!ك!ك!0351،7هـ9

!55.0عوأ9

+ءشه53،+!ع!،كم!8س!03لحمهى!ممالأمح!يه!ع44،و-4.ءو42كا!،!اك!ل!)؟ط7.!ه.+مأولء3ء

ك!!ه3حط943!أ

ك!،*-كع!!ه+*."اىلهاول!ء!..،!ك!ه!01لم!.".5ز53-5

،ثأ!أ-083لأ.لجم!+.لنن!لم!ولإكا!لمهلم!هر!مث!لمءلمه!كل!ول!ع!."ح،4*?فىف!ع!9"4

!ك!لح!ك!+!8?!هول64ل!ههمم!كا!70021

ءول*ولء47.!5."ءط+كلع!ء4،زء3ءول!?..!"محرلمءك!أص!!4!،كلاكرلمه+ء3لماهكه4.1.

"ء.59-789

ول.!الها3لمهد4!كم!!يهـيهع!كلطم!ا!ول81ء4ءاءولأ!.6591

ئ!لعأ،ء!-ل!...كا!ء3ه0.0101"5-70أ6

"نأا+)!-ل!.،.!يء3ه.21!"ء.،58-74
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(ء04).محالمءط!ء*ءلم+ككلءءلمىءه+4،لمهكل!"!كلولءزله!"لم4!م-لم*ول،ز"كح!أكلا،

!-ول?،هول"0691

.،حمألمءولء4أ،!ءا!ا+*ءلح+ء+ء5+"،ور،كا751(6691)."05!87-56

ء،ل!.3كا،!!أ4.+،محاآم!9،+ع!عم!ء،دممك!ض!3ا!ءأد!،.،389

."ءث!+اث!،ثه+ههم6++هول+ولء-5ولءلأه.*ءش.+8!ع!مهـلمي+.!لألم"م!98ء

لمممهء!ضصي،!ءع.كا!.ص!.3ء،ول47ءول."ه92!

.ء+"،ءحكم!ءأ!لا3?ولأولكالاولكاش3)!له.،!أمم!لم3+ص!!م!7مأ!أ+لمه،+ء83

08-565"0.6!!10.

.،8!-ء؟؟!ولل!ءأ.لموله!5ءته،اول.كه!+س051!لأ".!ء،02-18

"ءولولح4لم.س!.3كا!ءكاء53""هولءكم!.ء+"ولحا!حعأء؟+ء!+همولكل،1،ء"3-ل!0،ا"دوند

05(9591)"!ه.-227ثه5

4ءحملااءوللم.ول!لاولمل3+!ح!محا/،/هلمكام!كالمخ:مم!!كلن!كا!كاي!ر*فاو"لمه!،!كك!ءشه.فىكص!7اء

أ4!!هول.4002

،*ء+!ط!3.4!-همألم!01ءلأه!ول3!!كا،كا!،!اط3!3!*"ص!أ!ل!3ء!*4.4ول،5،.كا!

ولجمأ698).-04

+ن!!ا!أك!!4م!،ولول5-ل!ول،!83.."!يءه!21.1،ه".35هـ47

.،ول+لما3وللها3ء،!كهء،هكا1.،4"".75ط08

ل!+ل!-ل!..1418،!ك!ءه9،511.3ء.52عو5

."+هء"،ءاهولهمءلادول27ءولاولكاحه4ءولفمكل"عل!كاوللم8ولوللح!ةكا!8!*اكعأ!ا

.،+ءأح!تبم."ه469-28

.كا،!هولهلم*،له4أطحم!ء4ءح!:+ءء!ا"،ح!+ه+ك!8+هح!4-!!-)!?،ءول.

ول4د9!يرء3ه101،هح.،84-28

.+.ءولك!+هحم!هلاولعهء5،ولا!6لههول:ك!ط!عء+كا.*ءشء*.8ولله!ول..مصرلمء0518!

2(8491).."ح84-ك!7

كلنهـ)ط،ك!.3.!+4ل.-س!ءلأح!ول.محأ/3كليء!ء!لم.عف!/!!!م!،حم!لمم!!لهصط+4ء!،2691

!ل!ا+-3!ولطء،ء3كنا.ل!-ن!-4أ"،ا+كأكلر+هلملمه؟،ط"ع!"!!م!!،ء،*!ه3+د45محأحح!ول،

!!.61ذ-77

+له!هاءه،.س!!..4ء(!.لهاىل!هو!!ث!!م!ا!ءعأد/هك!*ولهولث!+ه..!.ح،7191

؟5ءهولا،!ولح!لها.،ع!لم!3علبهكاحمع!:ولكنا-+كل*ءملا/ه؟في+!لحكا!كا!أكلئابهألمهمحالملم+لآحرءل!

+همأ4وله.9591

!!+اح!ول48!"!5زرولأءول3ح!ولولنهكدنل!ولول5"..!3ء5.103،ه!.39-195

.،+ح-!++،"ءصأولء..كا!ء"ل!6.10.?.103-!

ول،ولول.،+ثه-ه.3!لم7*كاث!ييم!ح!ح!لمكةلم،!ه!؟*ط!+ء!م77،94ص!الم+؟م!لمص!ءل!ءلم

لمهعلم*!!هولمء!له!م!لم7"لم+ط-حء!4.ولكه5."3791

ول+ولأءككأط،!لها!ا.ل!3!ول،..!5ء3ه.311.!".05-941

3ء!ولثأول"+ول4.ش+ة+ه+لأ!الم"ا3ء4كاح!ءول،،ععءولءأ!+ةمما!3حمه4"6لة*محأمح!لم7

!ك!!؟فا+عم+!م!4بم،ول"كلغثل!،لم!خر.ا"!كم!"!.ء!4+ط+*!عم!2!هه.ء!75-157

حمآح4،كلا.)!.4كلآ-!لملمه!4ع!*عة،كفالممحيههكه2ول4ح4.،ءس!ولط+4ء!.2002

!"+*محأ5،أهأء3.7!ح!؟هولء!+؟*.يمم!؟ن!!ث!حهول314لاء-لم7991

!+كاثخ!حم!.كلأ"م!.!م!ا،"!5ث!ءن!وله+34.4لاء!حمما8991

7ء*محأءن!!د+ول.،34!ءكأآهءكاتهول.ء+ه.ا!3ء.0.5.1103ء291!7

محأ.ء!!-*لملاح!+كاطممه/همحالملميكاح!ه!لمكاحلم.!مالمةمأول4+ه.5091

4،ءطأولحط،!3الا.+،ءولك!4487-5مهولمهامم!0،3لماص!د33"ءاحلم!!ول03011طه17ول+كا،

3.!نذ!!حول*هتا3"3ءكعأ"8ولبم.00ثر-56

3ء!صكأ)+!ولول.4ء().ك!/3ول4ولء!لم4/هولعءك!3044ءكا+ه.*،+أكم!أهءة691
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.كلا3،كانى!،ول+م!لاول4/هكأ.لم4!..نه!ول5+ه.*كوهولأفىول،6691

ط!.!لعط!،،!!ف!ول*-!أك!(!5ك!34!!"،.!كه51"\10،هء.92-2

ط!.ولان!7!ع!"..!ءه!0101ء".29ء

+محأه+لأول*!3!ء+،4*ولء"4!يلا9ءاولا"،حأ*44ءاول:3ء8،ل!كم!0043+ء-3!عولأبم

."حاثرهـ8-

ولأدأ،38ء04ألا!*4-س!9مم!محا+لمه*!هر*ف!لأكا4لمكأفىءلم5بط!كل.0"!ءأولح7691

.كام!ي.ل!+مح!لماءلمك!كرلم!خ!مم!ىلمهلم!.كل!..+04+مأ9891

.محالم7!+."*!/ه؟حم!لح!ول!وو:!!*4ء!!أءفي!ق3عيك!73؟!كا،+

كا"!دمن!"!44!"?.د!زلك!*مقالحالم.د!أ8لمعهول؟ص!"6ء!!أعه.ه؟5،4!ءا"ح

حم!4مأول4هول.2991

.ء+"3ءثثا+ءإنأ!?ءول+ههلمأطحم!عأ!!هكخه.ااول،ك!م!،019051"،9217ء

.(4ء.)ص!ض!كا*.،!المعهـككاول.مممههل!ولأ0!!ح78911

لممأهلم4!كأ.س!.".كا!،لم3لك!3،جىض!م!3؟طمه4*لنىفالم.ط*سءه3مما3!+4مأ+04+،0791

"ءم!س!.ونص!عو*"كض!طول*ء*ه3،ط!9791

أ!ء،".!!لأط!883"ولطعم!(حم!طء،).،!يء.7ه.0،71".9-79

ماش5،النداق4د*ح4ح3!4لح!ء4ءولءرر!.محا+م!م!*!لمه،مم!.صم!ححا3ا4ء،!!م

!+ولبهالا"ك!ة"طهول*ءللاه33اط6291

ولح344*!كأ4.نرأ3!(!ع.).لممحوه*ك!،جمحرا!ء3كحكأ-9،"!لمءلملم-4هـو.ه34!!ول5"!.2991

3ط.ك!أه.حم!+د!اهلمحا+ع!ثهوللمهصهئاكالم!+ممرلملم!مهءولمح!/-ل!أكا!بم4حمأ*بي!*ح.!لصكن!كأ.

مأول4+ه.9002

.نه!ل!ول5!للاول.+أل!ا.اط،كل!ع.!يء.10!،4-"ه52ص25

نةول!5ولأ4ء3،ول5حم!09مم!3لهث!ع!ءلممم!ي!!!محككأ4،كح!6حا،ء4"7ول.3+ءله6ل!4ء.3كأ!

همم!3ط65911

.مم!/ءعا4ءى4لم+ل!أك!"ء*2()ك!اه!.4ء33ول،ء+30كا!34،ثه!53ءول3ءول،ولءلا*

.+4(حم!044ء).*ء،ط!ه33.مما7191

4؟لةولأ3أ..ء!53ءح!ما"3محنث!لمهل!مم!لمم!:لم!الم،لممممكللاكح!ره4لمه+عكر!*.*.9ء!ط4!كامم!لم.،**

!4!ولطولث!!1891.3

!ولاءولول،،ل!ل!،3.س!*لم."13*!لمهكا!ور،حح!هلمل!*،ء!!+ط!لضا.3!*.8ة91

!عالاول!،فالااحح!اح.!حسل!"نلعك!..حمأول4حم!7دهول!د!4ا3!+،53مما+!ك!!*مع+ص!؟صز

لم5ءك!ءول.0"،"!!مهـا"!54-791

ك!ول!400لألم!.!3ص!نح!كع+ول!لمول.ا!ه!لم.لاولولمأ4،+ه902ه

ولكمه305.حء+ل!53!."كحهءيم!،4ه+لمهدول!لممم!!:ول،جلمغطمأول7591.304

ءولح43+ول.هأول(ء.4)،طأش،ءولكحم!)!عأفىحءآه*ش!5.4ء"كأول+لة.،ف!أ!+م!!نهث!لا:

!!!4+ء،"!!م!نا"!+.41لخةصم!و+ط!4أءسأولء400،4+

*حظء5+.ن!ءول!*(ء04).مح!مم!!ى!صكث!لمه4كض،ممدم!*ء"ه33مما14911

وللا!7ءث!!.ول"ءاء!ا.،تاهول3،+!أ،+ء،ث!ء+ل!حءول،."!3ء0+51!."93.0!59

ل!ءه+ءول.ح!ول.ءكهه"محا+،ح!ع!4لمهامما:!2ل!!رك)الم"!حطولو،ع!لم4+ء"ح؟*!ا،كض

4!م!ءءل!حلطءلمهه3كاص+ء+،4ءولطخا!.+."لم3!0340ول!2002

ءولءهولل!.حأممه*ه"ح!،-!هول4ج3حأءطول4أول!يه4أولعء!ولالاء5.3مالم!ءكاص!لالملمه

لههـاير+مهكط!.ح!+6+4!ء.02!م

،آه"3ءلاحول.كله*?ولءا!"كا!ل!4ء*أ.ءولاح،تك!لم3ثه!صرلمه،ولءط(04136ء)اح.4.+

ول140كا!لهولء*لهاء"الاء.ه.ح9اأ56-

.محث!+حمن!"حمن!ل!8نأ!ءوله3+هلاط.!ثع!ل!..ممنا؟28ؤ(3391).."299ا55-

..ها+ا!*--لة9+له4"ءذ+ص!ه+51،ث!ءمحأ33ح3س!اء3لاا!،!ه+..!،ا!.22،

ه".أ!ه-02
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ولأسالا!ءول1!كه،3عأهء5.ء+"ء3ءأعنأولءنأك!38ا،ولهول85ولء!دل!7ء)4ءول-ل!ء*كح!014أول

وركرء.يلأ015!.ه".89حوأ700

ولأن!،ء!لةلهاءلا05مأء!ك!058ؤءح!03مء7ولأ?01.!كههلأ1-7.ح75-6.9

.،يلاأءء!ث!اع!5،،0"ا!كهل!09051".690هـ51

.*،ر5311147ول35ءهءءط"،"كاثهءهلأ.90.9.1لمحهـ!54

.5،!ا!"مه،)51!-،"!كهءه+.9300.1.11-ا

يلاأ4ولءا"+ول4ع!ع.،!حم!9!لا"،81ولاكممحع!0751!.97.00!218

وله*.!7،3ل!لعع.+"ز!2.ل!كا!+ول3"ك!ول:!،لةولأ+3ءا"ءحم!ء+!حمح!!+44+لههءلأد

ول5ول!ه?344+1نأ5ول..اولركملي!13.محالمء!،مح!لمه-!ماولف!+كاءكه*؟.ه".!9هـ8أ9

ول400لاص!3.،يءول.ا!ع!ا5ءاحمه!ءلاطهـ4!ه:ءحءول+5ء8*ءثييهم3ءطمحأ"+أ+له3ء*ه+

حم3ء9أءول"،ول.أول3ءولءأ"ول!4*ول!اه!!!لمهحاءيلمعي:إ"!ك!"3ول4،كاح41ءلها

!!!.مح!."لأ602-76

..4ء،ال!ع!5ءا4+ء:?!9-ءلاولءط+!يدح)صهمهءث!4أ+لهمحأ"ول3ء*ه+

،ولء!تمحمكلم!.!()".لمحهـلممحلألمه7صأكةكرلمهمث!ه8أ،052!.ك!ء!للال591،)،."ه79لهيى

لأ.ء+له!ول++!عة..ء!!.لأه2.1."06.0كا3

،ء!+هولدء*!ل+،ر!م!"ل!كا!لة:ءلأل!"كمطثمح!ولولءاطحم!ء6*هكمأول+،ءه!4+ل!ء"،

!*هولولءح48!++هنأ.!اولكمم!،ءل.38مح!7لي6ص!/ه+فالم!ول.+."ء5."ءث!!9189

ولاء53-5،ءول.3!"ا!ء+ءح3ء+لاكهمهطحم!ء8وله!لحولوله.8.7ولهحكل.!هلأ0101ء".أ-91

.+ء،ءح!،أطحم!ح3،كم!هول7-5ول?*ءهول،ول"أ?ول،4+لهس!!ءا?ول،ث!،ول

ول?4،.+لها8ول.كمهحممره!1،01.?57-02

كلا5ء،!ع*!ء.!كون.محلا77ء"ء!أءكلا-ل!!كثثلالمهء++!(كا.*4).*ءل!ه33ط.791!

!لحلا*هءول.هلث!ول."لا!اءأ4...!كهءاه!.4.ه".4أء95

ولول3حأول.4.ء4،د!ولصأ.حمه+!ثتنألمح!لهولمما،!مماءط!".!ه!م!أ"ا!،9991

كهلاهـا3كم!كه4ولهءك!+ة.ك!4?ممخ!5كا.بم؟!غصكف!+!!94+لهشأط?314.ولك!.68913

.50طنحث!ءمحخصي*ولمحهـهكاكط!ل!94،،!اإس!كن!7691.0

.4**8!!ط!لمه9،!م!ءممأكص!!ك!مصأمم!!يكلحك!.!5كاللا!3قأا5!04!8791

.،ولءلحط!-*8+كه-ا!ول83ث!8"..!ك!ءه!1.،957-420.0.1

.،ك!كع!ة3-*"8ولاع!3-ث!ائمك!.!ك!ء31.103،"805.0-،4

ك!*.3!ي4ول330ا!+،!104أء33محأ+6!ه+ل!(ءكة).كأ!رلم!+ط!ء/هكأممفا.!م!.،"!م!أ+04ول

!!كاك!ء*ه33مما.6691

.طءعوه،.+ل!ول!عء*صث!لويفى4!لم؟ف!!صكن!ونح*"ححح!أ7.وراصاء!4-ط،+*ح02ء91!و

ه،،ءك!ول.)+ل!"ءن!كاث!.ولقي!ةمه43ول4كلنهكهح!لمحك!ن!!ط!هول5.4إ+-وللأ299

."ول!طء"لاءل!5،،05مما+94لصكن!،ءلممحامه7ذ+كضصهـ!"،وللمه629،.+ء"ءث!ول?ص!

.+هكليءول.حححأل!ممألمحالملم!ملا!طءنحكل!ملمهك!ء!لال!7"!.،"!!!ا.ح!،لاكاهء؟،0131

مم!+ء!4ولء"هح4+له+ل!ءول،أ+*.!هت7ءاءطكا!9991

.لم!.ولءبهيءمحنمم!3لمهمحلاجمح!ءمحرمح!،-ل!،لمعهكيم!4!لم+كطص!/هي،،"!

مأول4+ه911ذ2(+"ع،،ولهم4ءولول،4.4ء.+هط4هول51!7)

يمهول+!ث!هوولش!!.4!لم3!يي83،!4+يي،!ثههم!يهـلمههـ+4.!ءلم!79كا3*لا!عه33ط!5991

بر!محأ.هء*برصأعامهءول،"!له!لم47+4*ل!ناءعما!*8.!أكأ+ولمأ4.وله9391

لهـكر."!3محفةح4!وكله!كلمم!!،!!ه43ولصأ4+هر9498

8-ه.ممه5ءكاطءل!3حهطيي"!يئا!كر-ل!ذكف!،م!:4،!د!كه/هممالملمكلكلفي!/ه!صء!لهلمس!

!فى..ل!حدولولول!ءهأهكمأ،7791

أءاأ،ه011بهلا.ول9493?!هم!يمر!هكل!مه!.!شة!لأ3لاء+86914

+زا!!!"دء!+ل.3"لاولون+م!مه4+د!ء!هاهءول،ل!حهولكا3343ء3دءة،.4ول*كه3كا!د!!+ءسأ6ول"

يى+ل!!ركا*!!"/ه"،"!؟ما.!م!.!هأ-815
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،-ء4ء!+!)!!مأح.س!طلمءلمكونول4ء4محالملم.ي!ه3*،مح!لم4+كانامأهإكلضكا!33لم*ه+.،+ول!ه*ء*ه33ظ

4+!+04+مأ"6891

.4كمئاؤملاعم!+ع!!ح،ول!كة-+!ا!،لمهلامح!لمكا!*3لحه!3،لم46ءهلا5،ه*ءلا

كاي3"لما!791

.ء+.ح"!ء3كا!!?ضكه4+لاهكاكاء!!"!أوليرلم!ييلمء؟،+م!ء."!،"!!طخا.ا+

كمه*3!ول64!هءصأ+له!.!ه.15-04

8!3ءول3اول05*ه،*ول"ع!ل!+!+هولأحأه!ول."?ولء)،43+!كا3أى،!+!المح+أ.ول.ح

م!3هول)طء"5ح.81-602

ط!.لما،ا!!لح!،-ل!!ء"!41!4..،!كهءه!101"ء.862-

.،طكاهنذ!!ء.،!كةهكا0،01ح".04!-،ه

.،ولهدحمع*ن!-5ولكاأء5.."!3ءه،3،901ء.23-72

-ل!.ح!ءأ(6*دءع!)..ا!3!ة.110).26-323.00

حأ!?!.*8له!4.!+ءح?عط،+"لاء+?5وللماحمع!!ملأا!ن!أء،ح!ولء+!نأحل!ك!همم!+5*3".

+المكا!ل!رممل،/هول+عكح!لهلمء!صك!ي،93.ؤ.0*1،(1)739.".عك!53-2

لهاول.*!،3ولممه.،ا!3ء7ه101"9ء.-929

."!ط!ء*له!ء!،را.!كه.14.00.2103!81

ل!.خعكض!-...!ثه4.103.!ع.36-555

.،حهـ)وللم!ل!-"اول!-ا!+53أ،،ء!5ءث!917.10ح.2،+-91

."ولكهول!"ل!لا*ا.،،!3ء.10!58،9كلو2

!ا35!0مح!لم3ممك!هـ+!كه!+.4ء.هلول+ول.ل!هه!ء،3أ!كا8!53!!18كه.7991

ا!ءممعألماول."ءعكهـالم!ةملأ.9!708اهثه،!،43ء،!الا؟ء!4!+0؟،ءء!أ-+.!+!عم!ط3أ4ء!،

ثم!ول.3"5891

."?لثالم!!،!فأكا!ول1507.15ول!كا،43ء؟!اط33!+ه14أ+3ء"ح33كاد4!7وللا-!8

!لاء+ولكااه.ء!4+ط-!.كع!.3.،579

!ء!ح!.3+!ل0011ح"هء3أوللهاء3حه4ول530)أ-!احكاثعكاكص!ح35033ء:*!ء+أ3لح53أصألة

"ءكامم!!01"ي/محا،!.،5عىىحالة+حلا*2.0(4002!،!!.أ+-24

)في.لاءزث!3أ!ول4ء"4!5+ه؟ول!وللا3:ءس!?+3،أس!3+!+53معول،!8هول5!كا!

ل!3ء!هول8ح+له!!حولاهول34+كاأ..+8+له!ه،!/ي!،طكله+يه!لمول/هالو+!ر!4(يحمعلا(5002)،

هء.35ء87

د)ثع!لل!4.+ث!اح.!3ع!/3وحم!هـ+ى-لفا!+ع!ك!!+طلمط!نىول،و!ول7لأ130،!ا!ولهول،3691

كع!؟!كا،"30كاا0ل!"ء6!،.8+كهـطع!!يلا015+وءح.43ء7ذ

.،ك!80-5؟!ول+هل!585،اءح!"ك!+ء+ولل!ح-،1ء!ولأ"أ!هح!ولولأ،ءول13!ح!كه83

4-!ك!ول*طء3،+ء5+01ةولم!ء"3لأ2.10،!3.0هـ76أ7

.هء!،ء-،ءولل!4!ه،ىأ1+8م!ء"10.5!،2.!"71-643

خع!-ل!..8.ا!كه.ا!7.3.?624!ه

.لم!!لع!،،ا"-ا!ول3!3-أ!أ،38".!ك!ء.7،103.ء"-91212

ولكع!.4!ولثههول4أ4+ل!.!."ء4!"!ط!لأم!7ء3كا!وكالكليلممملالملمم!7!لم،?94ا+عهحأ*!+هول

ء؟لعأ،ولأ4"!رر+ة.!52!و

!له!*83ءولاش!*4ءط!ءغ-لم!8+ء4"؟?ولأا030ولحأ*حكاي،؟4أهول..اطهـول+!034+ا!حء!3

ح!4ن!ءط!له!ح.اثم!+!53،عمث!ح"ء.1-725

طه"3+ه.،!ءا!.53كا!!حالملمدءالم+.ول+؟!ونلم،4ء3ءولحهكهلمعةكلخةكريه!لم.ع+ول?،هولح!4

هكللاه02.34هـه

"هء3ولءمم!4.34هـ"3ىكاون!ه!ح،ك!كة،م!33*ء*ه3،مما!13ذ9

.ك!،ءةطكهم!اهل!أ+ء95حولكه.،"!5ءه!1901ح.ح104-اا

هولحم!اءمول4!طهـ.+لة.طهـ4!وله3ء3أ-3ءمما؟4ء.ث!،5ءع!+،ء-".أ+!-ء،يله2.10،ء.49-4470
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هولاء3+ء4.3.!ولطهـكا!له+.!+ه!+ك!،8"!+،+؟أ"!ولء،!يءه!101؟ا.!5929!ه

ا!،أ،+ء30"..ء+!3مم!لم3كلكلحم!حلمهى.!يول!كا!+.م!!8،يهم3!،4ةء،!اط7أحم!ءاول!4ءللأول

اول++33،0ءأول.ول!كاهول"7591

.؟5خ!كاث!*4كا!،ولكزممكل؟+!لمول+،!535بهمااء41،حكا-5ول599،14

كمكل!حم!.ء!هلمج+كام"!49ممالملم*،!مه33!هلمكماهاح4،+ءكاه+،،5991

"ه3أول3.!ممام!+بر-!،!كه!8!-ل!ولدا+-ل!3ة64له+ولكه-ل!نأ!ول3اولء!حطهبركم،،ةول5،"كنا65،

.0*2(1)749ا.ءح؟!923

"ه4ول.صأ+.ص!،ع!ث!؟مم!!لملممم!لم!هي!عخا4هول،ء49ول.م!لم+؟اصهلأ5+04ول.8491

"ه2ءءك!كاا2!.س!+ل!4؟لع!+ءاء!كاأولأول3!+ه!اول.لمه!صلالم!كخأدكل!أ4يم!يههمكاح!!!"

حم!لأه+ما!لمع!لمه4+ولع.حهـلهكع!ن!8+ه!ء4ءع!لم،كللأ!كاا،-"إ7"لمهـلم.حء)!لهعأكمأطاول.2!!ه

"هط!ح!3!!مم!"ول!اح!+!+لأء!ااط!35،ءأه+،+*5،.5.محأش+!!ه).،،5،!أخ5."8+ول!ر-ء.كا

2.103،"!.6ا!24

ول"،أءطثه+8ء4،حمع!اءف!3.4مح!لمم!كلخ!4!"حيههم!:لث!+.ك!مةلمكلض"ح.+ل!أن!كللرول!ءعهـ،

كألىع!ءصل!4ول+!ش،ئماكامه!كا*!يكلى4+ج!كامم!4لممحا/ول.محا!ي!4،*ءل!ه9002،3،3

ء+لاول!*8ولر+ح!ء،3.محالم3لمك!ر4+ع!،!مم!.كاركلأعحكلا!ع!!7!د!.ء!4+ط0791

لهاولاء33"اانأح.ولءول+.+ء!3ء*م!ءحمهث!!3أفىاها!ءأ!هه،ح،3ءة،ةوللههـ!دء.2.107.3

."ه715-672

!ك!ط!م.ول01و!ع!لم3لمهسلأ"!،لميهريوو5ء+ءعلم5لم!*لم!م،هسأ+4+ه.7691

(ء.4).مملا3!-لحكالملمه+وليرء،ء+،كا+84لمهكلهه!-،+هلمج!نمء.*مؤئةكأ2ه!!.15

ط5+4هول.9891

..+"ء935"هول+،!أ+ه!كاله34ولط4ء3ءرر3،احملا،!ل!أأ،حزهولمهك!!ا?!ء5ء8?ول

أ+ل!!ءأكا!ىا5كهـ:+!أعاء3لم+!حأ*أ."،+ءولء،!كهولأبم05!27-!

"اأولءول!3!3-ل!."!؟،ء3ه.5490.4،1ا5!

.،كلولل!-وللا،!"ء+.ا،!كاء10!.6،ءح.981-2)ه

*ء،ي!.ث!!+،!،!5ء7.107.".ثر08-9

.ثا!"حث!3س!44-ل!ها.ح.)04ء(أ+ك!ماول!كابم!+ء.+4لمءكصح?/همم!لم،ك!هالمء"ءء"!!ط
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4+هط،+ه1591
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."*!!لاء3!،أ5+حم!4خ!،ول!ح،أح"ااولولحمم!،105!.2،"05ث!9هـ1!

ا!كهأ"!ه.ء!53ءح!ولاييلمكل!+ي!لمه!3ع.ول3.،+لمه+ءلمك!*ءه33كلاحه4كا!!أهول.4991
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هل!01لأ"."حأ-2758
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ءك!!!وللمهكلناء3حم!لم6ل!.!عط6291
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*ظوىكلا.س!لاكأ+،لمحهول3،!ثالميرول/ه.ف!مك!م!4ول؟ول."!3!691

ول.!كلكلاكلر9لالمهك!"عاء+."لمكه4!اهولول"3د1ة39

مم!3.!ةلم+،مح!*ءلم!ء/ه!يمخثهعول.!له!ىس!4ط!كلاطولأ.8291

9ء*لةع،ا،ن!ع"ممه4كه.!ل!*كالمدمم!ء!كا،"،ء!مزع!د،لمهلمص*7ول،؟!لعه!4+ء!،9891

-ىف!\اء4،حلحءع.ع!مرك!!*كيكه!ص!!؟ديبم*حييي،كاءمحكلم!!لم،*ممز*هلم،ء!4

مأول4+ه.9991

.كم!ءطءكا\.ح.!ا.1.4ء(:م!،؟!لاك!7ض!رو!ء"!جالم!!م!ول+كا!اول+لهنى!!+لوكا

مأول4هول.5291

عءولح*")انطء!4!هول،لهعاه*.)كةء(كل!!،7ض!كهلمهىيي:لم"!!حا+4لم!ا!!ح،محأع!!ييكل

،2ء!ه3،"57913

،،"كاأع*05ةط!كل!!-ل!:أكلاولح."،!3ء.10!41ح.ح26-32

35ثلاء"؟ءش،ءول1.ولجط!ول"ا*-!م!!-لمةلار!+أ"ا.كا!ءةه101!ء".3كو3

ل!.-6لهـ)+!!ه"(هولممه6لهـأ!له!-+!).!5ء.لا7.10،".!2-كه4

35كلاع،ل!أحكا،حط،س!!!لهكاة.ول"30!+ءم41.ل!كعهـأ-ول18..!ثهء7ه7.1،ح52.9ص2
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كريمةرحجاأ

النجميالمنظراختلاف

لالاستد

أسطرلاب

عنصر،اسطقس

الضوءأشعة

نجميةأشعة

خريفياعتدالط

ربيعياعتدال

إكس!هـ

إلهام

(الكلام)علمإلهيات

أولمب()تحيلاتطيقالوأنا

(رنكساا)انعطاف

لانقلابانا

لجويةادلأرصاا،ءلأنواا

أو!

لشمساأو!

موسيقي()إيقاع

يمانإ

يهياتبد

المصطلعاتمعجر

371

حءس!3أهلاظ051ولحثو

اء،33!ا9ا!كة*!ا

ولأس!،!3ولحح

ول10133؟!س!

س!اس!حاولول،

أسأأ؟!ل!!3ثم

3أس!ااح3!!لا3

كهـلالا،ول!اكاس!؟لاأول5!ر

ص!7!3اكاص!4لاأوله*

اولس!*أ3

ول)!كاأأ!تمأهول

+طس!515!لأ

عأعه!!!كاايلأأحكه

س!"!مح!أأ5ول

103أ3،أس!س!ثا

ولأحص!01350:لا

طل59:س!ء

"!ثهـس!أ)هول

اا"كل!"ألا

ع3أ؟أ

*ولأه،ولكه
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النهرينبينمابلاد

التاسوعات

تجريبية

تلاحم-ترابط

ترياق

)بالإسقاطالكرةتسطيح

تعليل

تقويم

تهافت

اتزان،توازن

علميةثورة

جواهر

خامساجوهر

()ذرةفردجوهر

الاستردادحركة

بداريةحركة

تقهقريةحركة

المثلثاتحساب

اليدحساب

شصسيحضيض

بارعة()ميكانيكيةحيل

السماويالاستواءخط

طولخط

عرضخط

فراغخلاء،

المجسم(

72

7ح!،5"03!أول

43!س!ولول5

"ول!أأ!أس!ث!ول

ح؟هح3حولس!س!

+طحا!اس!!

عا!ولأ3طهس!س!ع

ولس!3!هأولول!

ح*س!ول4-له

ول)ح5ث!س!عس!ولحس!

ع4لاأا3؟أألاول

3حاس!ولأأأآحس!753اول(15ول

س!5ول3

لا"أول،س!ثهثهس!ولحص!

طهـ،ه،+

حس!"ه+؟لاس!31

عس!عحس!33أ5ول

هع،س!"كا!!س!4أه،ولأهول

+3أ!5ول5ولع4علا

عأول!س!3تمحس!ط5ولأول!

ص!ع3أطس!اأ5ول

كلأ!ص!ولأهلاكاس!34أحس!ثا

س!حاس!13،ا!س!4لاأ!5!

سأ5ول!1(ولء4

سأأ!ا،لا4ح

7-1403!لاس!لاول
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(ءلسيمياا)ءلخيمياا

الميتونيةالدورة

الحلقذات

الحركةذاتية

رجوع

البروجخرائطرسم

رو!

(الكبريتات)ملحالزاخ

فلكية()جداولزيج

تثاقليةبآليةساعة

فطساعة

سعة

معفدونسلاطين

نجميةسنة

شرص!

الاحتراقيالشروق

شك

الصوفية

الروحانيالطب

طبيعة

(الجدل)فيالطوبيقا

ظل

تسارع،عجلة

الرملعذاد

الهلينستيالعصر

373

كهـحاءطولل!

يلا،حهحاولل!حءاح

ن!ولا1س5ء3ءطه

ولطهـه،ول*44

"حءح313هول

)5351حدهس!

لاص!ول!،ول

3517،أ

2لأ

-،"!أس!*لألهولس!7مم!عماح

ءاحهكهلأ44

7احأ!ألأ

أه!!ز3م!3لاا1،ول5

3أء3ء4لةكلةس!لا

حءحمالااه+3،ول

ءولااح،لة3أ3ولأ!

55ول46

وللا،أح5ول

أ"3أي!وللةلاطع3أ!اح

44*ولء3

س!أ"ه+3

ل!04،"3

يهـحمح!اح4،عأ5ول

،لة43-ع!"ط5ولح3

ث!ص!ا1ءول"4ح4س!!
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العقل

عقل

عقيدة

الطبيةالأخلاقعلم

)كريات(الأكرعلم

الزمنيالتأريخعلم

التنجيمعلم

الجبرعلم

الحسابعلم

الفلكعلم

()البصرياتالمناظرعلم

سريةخفيةعلوم

تضاعف-تكاثر-الضربعملية

غائي

محدودغير

افتراض،فرضية

فروض

التدويرفلك

فيزياء

المخطوطاتنسخ()غرفةقاعة

السماويةالقبة

القبانميزان،قرسطون

كبلرقوانين

نيوتنقوانين

قزخقوس

74

سأث!5!5

لأهول3

!احءأآ

!ح5أول51ه!لأ

93طح3اس!3

حطع5ول515!لأ

ول0513هالا!

اول!"ح!م

"،ذولس!ولأ(ح

كلهـ033(ولتهللأ

حاإ"ه3

هححول3،1حأعولس!س!ثه

يلالاا41"11حأ*أهول

+حاح515!أح!ا

طهـمحمأ5!ول

لا+"5لمفىح3أ3

كلهـث!ثملاول9أأهولث!

م!5أءلاحاس!

ع"لأ3أح3

3حأع"أه8!لاول

عا،لهأأ!ءول

ثه!س!حاكالأع4

س!،9،!حاثه*كاا

*ه،*حول،ث!للاكااث!

نة"ول6لتاه
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كسوف

متحيرةكواكب

نجميةمجموعة،كوكبة

ل!

مأخوذات

الأولالمبدأ

وجزرمذ

مدار

مخرقةيامرا

مرصد

خلط-مزا!

الطولصيمزدوجة

شمسيةمزولة

الحسنمسألة

جديد()نجممستسعر

المشزى

مصادرات

المسيرمعدل

السرعةمقدار

مقولات

ملاء

مماثلة

منا!

المنطق

البرو!منطقة

375

اس!ص!س!3"أ

ول!ك!س!34أ!ول9ا!ولس!ثالم

حهولثط،س!اا(!أهول

3"أول

طهـاءولص!+ول!

طهـعحااس!

+أ4س!ثا

360أأ

كالاا+ول!أوله+عكه

ه؟ث!س!،!37هلاع

)الا،+هلا3

ول+3أ،3حلاها"س!

لا3ول4اكاأ

طهـاطلكدةس!ول،ث!9عه؟اس!ول

!75*

لىلا"أأس!ع

ع5لا،كهاس!،!ثا

س!4ول4ول،

3"س!س!4

حس!،!!هأ!ص!ث!

اعس!لاولول

ولولا!هءلماس!

حااولءأ!

مأ!أح

402أءح
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جودمو

فتمو

بيضاءمياه

زرقاءمياه

ميتافيزيقا

ميل

بروجيميل

الشعرينجم

ثابتةنجوم

الإبصارنظرية

الأخيرةفيرمانظرية

زيتمصباحنفاطة،

نفس

الحضيضنقطة

هالة

ذهنيوجود
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أ*س!4ء،5

+أحول-"?ط*ح

،كاس!ح،كلة4

اك!ول!ح5اث!،

ولح44ث!هلأ3أء3

،لأاحأول44أهول

551أ4وللأ،أآهحاحأ"91ح

3ولذأ3

3*أح4*لة،3

ء،++هآه7أ3أهول

(4+س!5،3أث!،1ث!أحه+ح!

،ا!كلة*

3هولا

ء!قح!ص!

ا*ث!5

لة،ولءيلاأ*ء3!ءولءأ
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4سطووفىالمؤلف

فىوهوالأمريكيةبالبحريةوالتحق،2691عامنيويوركفىفريلىجونولد

العالميةللحربالأخيرينالعامينخلالالخدمةفىليشاركعمرهمنعشرةالسابعة

وأجرى،نيويوركجامعةمنالفيزياءفىالفلسفةدكتوراهدرجةعلىحصل.الثانية

الفيزياءفىأستاذايعملأكسفورد.بجامعةالعلمتاريخفىالدكتوراهبعدمادراسات

.م0691عاممنذالعلموتاريخالفيزياءيدزسحيث،إستانبولفىالبوسفوربجامعة

منأكثرألف.وأثينا،ولندن،وبوستون،نيويوركجامعاتفىبالتدرشىقامكما

علاءمصباح9:العلمتاريخفىمؤلفاتهأحدث.والرحلةالعلمتاريخفىكتاتاأربعين

م(،002)9أالإسلامىالعالمعبرأورباإلىالإغريقىالعلمانتقلو"كيف"،الدين

ظهورعلىو"عاصفةالكبير،،"التركى:والرحلةالتاريخفىالحديثةكنبهوتشمل

(،كريتو"جزيرةأ،الأيونيةو"الجزرو)السيكلاديزإ،إ،أخيلأطفالو)"،الخيل

خلالأالتجولمبيغاواكثرأثيناإ،خلالو)التجوللزكياأ،الغربيةو)الشواطئ

.!ستانبولإ

377
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4سطور!ىالمترجص

لثالثاكا.ولكا3!.!طس!ه،ولشابافؤادحمدألدكتوراستاذلأا-

وتاريخالفيزياءأستاذالآنوهو.م4291عامبمصرالشرقيةمحافظةفىولد

الأسبقوالنائب،القاهرةبجامعةالعلوملكليةالأسبقوالعميد،العلموفلسفة

.القاهرةجامعةلرئيس

العلميةواللجنة،بالقاهرةالعربيةاللغةومجمع،المصرىالعلمىالمجمععضو

والمجلس،للترجمةالقومىبالمركزالعلميةواللجنة،القوميةوالوثائقالكتببدار

والتكنولوجيا.العلمىللبحثالمصريةبالأكاديميةوالمعرفةللثقافةالنوعى

محققأومترجمأومؤلفكتابمائةمنبأكثرالآنحتىالعربيةالمكتبةأثرى

(.آخرينمعبالاشزاكأو)منفردا

،م7002عامفىللترجمةالعالميةالشريفينالحرمينخادمجائزةعلحصل

والإسلامىالعربيالعلمىالتراثمجالفىالعلمىللتقدمالكويتجائزةوعلى

.م8002عامفى

ومكانتهالإسلاميةللحضارةالعلمىإالتراث:وترجماتهوتحقيقاتهمؤلفاتهمن

الزاثفىالمعاصرةالعلومأساسياتة(،1)839"والحضارةالعلمتاريخفى

للهمدانى"العتيقتينالجوهرتين!كتاب(،1)799!تأصيليةدراسات-الإسلامى

،(4002)"دونالدهيل،الإسلاميةالحضارةفىوالهندسةإالعلوم(،4552)

(002)8!الإنسانيةالحضارةفىوأثرهالإسلاميةللحضارةالعلمىإالعطاء

2(،410)"العلميةومآئرهالهيثمبن!الحسن2؟510الإندونيسيةإلىوترجم

2(.410)!حضاريةكونيةلرؤيةمقدمة-الإسلاميةالعلم"فلسفة
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عاشورنعيمة:اللغوىالإشراف

كاملحسن:الفنىالإشراف
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تنويريةتقافيةرحلةفىمعهالقارئالكتابهذايصحب

القديمةللحضاراتالرائدالدورعلىخلالهايتعرففريدة

،الخصوصوجهعلىالإسلاميةالعربيةوالحضارة،عامة

النهضةعصربداياتمنذالغربىالعالمتشكيلإعادةفى

لها.التاليةوالصناعيةالعلميةوالثورةالحديثةالأوربية

الوسطى،العصورظلماتفىمكفنةأوروباكانتفبينما

أبحاثهميتابعونالإسلاميةالعربيةالحضارةعلماءكان

ثمالقدماء،منحصلوهاالتىوالتقنياتالمعارفلتطوير

ومحفزةدافعةاللاتينيةإلىالعربيةمنالترجماتكانت

العلميةالإنجازاتإلىأدتالتىالتطوراتلحدوث

.اليومثمارهاالبشريةتجنىالتىوالتقنية

ق!

ة،

!تي

!ا.

3
3

http://www.al-maktabeh.com


	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان
	موقع الفيسبوك - Facebook
	موقع تويتر - Twitter
	الأسئلة المتكرره
	إتصل بنا

